
Република Србија 

Mинистарство финансија - Управа за јавни дуг 

о б ј а в љ у ј е  

ПОЗИВ  

за подношење понуде 

у поступку јавне набавке  

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Назив наручиоца: Република Србија, Mинистарство финансија - Управа за јавни дуг 

Адреса: Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Република Србија 

Интернет адреса наручиоца: www.javnidug.gov.rs 

2. Врста наручиоца: органи државне управе. 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су услуге – стручне услуге промовисања и унапређења 

међународног кредитног рејтинга Републике Србије, ЈН 3/2019 

5. Назив и ознака из општег речника набавки:  

73220000-0 - Саветодавне услуге у области развоја 

6. Јавна набавка није обликована по партијама. 

7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за избор најповољније понуде је  „најнижа понуђена цена”. Уколико 

постоји две или више понуда са истом понуђеном укупном ценом услуга, повољнијом ће 

се сматрати понуда са дужим роком плаћања, односно дужим роком важења понуде. 

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном укупном ценом услуга, истим 

роком плаћања и истим роком важења понуде, наручилац ће донети одлуку о додели 

уговора применом резервног елемента критеријума –  путем жреба.  

8. Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација ће бити доступна на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Управе за јавни дуг www.javnidug.gov.rs. Конкурсна документација се може 

преузети лично на адреси: Mинистарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп Лукина 7-

9, Београд 

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија – Управа за јавни дуг, 11000 

Београд, Поп Лукина 7-9, Република Србија, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга 

- стручне услуге промовисања и унапређења међународног кредитног рејтинга Републике 

Србије, ЈН 3/2019 – не отварати”. 

Рок за подношење понуде је до 23.09.2019. године до 12,00 часова. 



10. Место, време и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда одржаће се дана 23.09.2019. године у 12,30 часова, у радним 

просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20. 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  

У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни 

представници понуђача, комисији за јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење 

за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 12. Рок за доношење одлуке:  

Одлука о додели уговора биће донета у року од  25 (двадесетпет) дана од дана 

отварања понуда. 

13. Контакт: maja.gajic@javnidug.gov.rs факс: +381 11 2629 055 

 


