
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Назив наручиоца: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Адреса наручиоца: Београд, Руже Јовановић број 27а 
Интернет страница 
наручиоца: 

www.sepa.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 
Врста поступка јавне 
набавке: 

Јавна набавка мале вредности број 15/2019 

Врста предмета: Услуга 
Опис предмета набавке, 
назив и ознака из 
општег речника 
набавке: 

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству 
Ознака из општег речника набавке: ОРН-услуге путничке 
агенције 63510000 

Критеријум за доделу 
уговора: 

Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања 
конкурсне 
документације, односно 
интернет адреса где је 
конкурсна 
документација 
доступна: 

Конкурсна документација преузима се са Портала јавних 
набавки : portal.ujn.gov.rs и са интернет страницe наручиоца: 
www.sepa.gov.rs 

Начин подношења 
понуде и рок за 
подношење понуде: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да 
обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до 
назначеног датума и часа. 
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у 
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се 
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
Понуде се достављају на адресу: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд, улица Руже Јовановића бр. 
27А Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора 
имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број 
јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса 
понуђача.  
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена 
од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20180109%26app%3d1%26c%3dhandytab1%26s%3dhandytab%26rc%3dhandytab1%26dc%3d%26euip%3d87.116.178.100%26pvaid%3d8697f7ced2154403b3935eabedb8680a%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd11260fc442f44acbb95114799402ca6%26en%3dCzTQwdmcejSAFqHdKNxkzRsVGx0kjev63zgK0mGHvVlOVwAyWiSFnb27SoJil3NS%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.sepa.gov.rs%252f%26du%3dwww.sepa.gov.rs%26hash%3d3932D6DC7D0ADB212651B38806B37B61&ap=1&cop=main-title&om_userid=evuMoBkjtaSYsS6FJM9y&om_sessionid=fRxkN66ONRlI95mqGXhA&om_pageid=M8dOCZUz6YUVnqipg4pN
https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20180109%26app%3d1%26c%3dhandytab1%26s%3dhandytab%26rc%3dhandytab1%26dc%3d%26euip%3d87.116.178.100%26pvaid%3d8697f7ced2154403b3935eabedb8680a%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd11260fc442f44acbb95114799402ca6%26en%3dCzTQwdmcejSAFqHdKNxkzRsVGx0kjev63zgK0mGHvVlOVwAyWiSFnb27SoJil3NS%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.sepa.gov.rs%252f%26du%3dwww.sepa.gov.rs%26hash%3d3932D6DC7D0ADB212651B38806B37B61&ap=1&cop=main-title&om_userid=evuMoBkjtaSYsS6FJM9y&om_sessionid=fRxkN66ONRlI95mqGXhA&om_pageid=M8dOCZUz6YUVnqipg4pN


Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, 
вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено 
поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Рок за подношење понуде истиче 25.06.2019.године у 10,00 
часова.  

Место, време и начин 
отварања понуда: 

Отварање понуда одржаће се дана 25.06.2019.године са 
почетком у 11,00 часова у просторијама Наручиоца.  

Услови под којима 
представници понуђача 
могу учествовати у 
поступку отварања 
понуда: 

Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања 
понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за 
учешће у поступку отварања понуда.  

Рок за доношење 
одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од 
дана отварања понуда. 

Лице за контакт: milica.vasiljevic@sepa.gov.rs 
 
 
 


