
Број: ТЕМПУС - 03/2016 

 

На основу мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-68/10 од 08.11.2010. 

године, а у складу са чланом 7. Став 1. Тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12) и у складу са Упутством зa спровођење набавке 

опреме и софтвера Темпус пројекта, одлуке о покретању поступка обједињене набавке  

ТЕМПУС-03/2015 бр. 2959 од 25.10.2016. године, Висока пословно-техничка школа 

струковних студија Ужице упућује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у поступку за обједињену набавку опреме  

и софтвера за потребе партнера на TEMПУС ПРОЈЕКТУ – 544543 

 

Темпус пројекат 544543 – TEMPUS – 1 – 2013 – 1 – RS – TEMPUS – ЈПЦР 

„Модернизација и унапређење студијских програма из области туризма у Србији“ 

 

Предмет набавке је обједињена набавка опреме и софтвера за потребе партнера 

на TEMПУС ПРОЈЕКТУ – 544543: 1) Високе пословно-техничке школе струковних 

студија Ужице и 2) Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у 

Врњачкој Бањи. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана 77. 

Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона. 

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је 

дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној 

документацији. 

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити 

представник понуђача, са уредно потписаним и овереним овлашћењем, сваког радног 

дана, у времену од 9:00 до 14:00 часова, у просторијама Високе пословно-техничке 

школе струковних студија Ужице, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, или са веб сајтова 

партнера или на порталу за јавне набавке portal.ujn.gov.rs или је заинтересовани 

понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева за документацијом на 

следећу е-мејл адресу (захтев мора бити послат на ову адресу): skola@vpts.edu.rs 

Рок за подношење понуде почоње данoм објављивања јавног позива на порталу 

за јавне набавке portal.ujn.gov.rs а која је упоредо објављена и на веб сајтовима 

партнера на Темпус пројекту, и траје до 07.11.2016. године до 11.00 часова, без обзира 

на начин доставе. 

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране. 

Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према 

приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 дана од дана 

јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, неизбрисивим 

мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. 

Понуда се подноси на српском језику. 

Понуде доставити на адресу: Висока пословно-техничка школа струковних 

студија Ужице, Трг Светог Саве 34, 31 000 Ужице, у запечаћеној коверти, са назнаком: 

"Понуда за набавку опреме и софтвера нa TEMПУС ПРОЈЕКТУ 544543 – НЕ 

ОТВАРАТИ". 

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и 

презиме особе за контакт и број телефона. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење 

понуда, односно 07.11.2016. године у 12.00 часова, на адреси Наручиоца: Висока 

http://portal.ujn.gov.rs/
skola@vpts.edu.rs
http://portal.ujn.gov.rs/


пословно-техничка школа струковних студија Ужице, Трг Светог Саве 34, 31000 

Ужице, наставничка канцеларија бр. 107. 

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са 

уредно потписаним и овереним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца 

пре отварања понуда. 

Избор најповољнијег понуђача биће обављен на основу критеријума "економски 

најповољнија понуда". 

Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда донети 

одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну јавну 

набавку. 

Сва додатна појашњења у вези са овим јавним позивом заинтересовани 

понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу е-мејл 

адресу: slobodan.petrovic@vpts.edu.rs  

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека 

рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од два (2) дана од пријема захтева 

доставити одговор у електронском облику (e-mail) и истовремено ће ту информацију 

објавити на својој интернет страници. 
 

 

Комисија за обједињену набавку опреме 

 

                  

председник  Комисије 

мр Слободан Петровић 

      

 ___________________________________ 


