
 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку мале вредности  број 2/2018 

 

Наручилац: Покрајинска влада 

 

Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

Интернет страница наручиоца: www.vojvodina.gov.rs/sr/секретаријати/секретаријат-
покрајинске-владе  
 

Врста наручиоца: Државна управа 

 

Врста поступка: јавнa набавкa мале вредности 

 

Врста предмета јавне набавке: услуга путничких агенција – „организација 

смештаја за учеснике прославе обележавања 100 годишњице присаједињења 

Војводине Краљевини Србији“ у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној 

документацији 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге путничких агенција и сличне 

услуге 63510000 

  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где 

је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може 

преузети са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице 

наручиоца: www.vojvodina.gov.rs/sr/секретаријати/секретаријат-покрајинске-владе  
 

Начин и рок за подношење понуде: Понуде, са припадајућом документацијом 

достављају се поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Покрајинска влада, 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. Коверат мора имати ознаку: „Понуда 

за јавну набавку услуга путничких агенција – „организација смештаја за учеснике 

прославе обележавања 100 годишњице присаједињења Војводине Краљевини 

Србији“, Јавна набавка број 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ!“, а на полеђини назив понуђача 

и адресу, електронску адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе 

за контакт. 

Рок за подношење понуда је 9. новембар 2018. године до 12,00 часова. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се  

у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 5/I, 9. новембра 2018. 

године, са почетком у 12,30 часова.  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања 

понуда, предају Комисији за јавну набавку Наручиоца писмено овлашћење за 

учешће у поступку јавног отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.  

 

Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке је  седам дана од дана 

састављање писменог извештаја о стручној оцени понуда. 

 

Лица за контакт: др Здравко Живковић, zdravko.zivkovic@vojvodina.gov.rs  
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