
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2.и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),  АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ  Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 

 
упућујe  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке број О-02/2013 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наруциоца: Авио-служба Владе, Нови 

Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2, www.aviosluzba.gov.rs 
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава. 
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.  

      4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет 
јавне набавке број О-02/2013 је Набавка услуге осигурања ваздухоплова из флоте Авио-
службе Владе; ознака из општег речника набавке – 66514140 Услуге осигурања 
ваздухоплова. 

5.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање 
понуде је „економски најповољнија понуда”. 
      Елементи критеријума „економски најповољније понуде”: 

1. Елемент критеријума – премија ............................................ број пондера 80 
2. Висина гарантних резерви понуђача  

            за осигурање на дан 31.12.2012. године................................  број пондера 20 
      6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна докиментација доступна: заинтересовани понуђачи могу  преузети 
конкурсну   документацију  са Портала јавних набавки, Портала службених гласила 
Републике Србије и база прописа и са интернет странице  Авио - службе Владе:  
www.aviosluzba.gov.rs. 
     7.  Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рад и сл: 
Пореске обавезе: Пореска управа, Министарство финансија и привреде Р. Србије, Саве 
Машковића 3 – 5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs. 
Заштита животне средине: Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, 
Београд, www.sepa.gov.rs ; Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 
Р.Србије, Немањина 22- 26, Београд, www.merz.gov.rs ; 
Заштита при запошљавању:Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 
Немањина 22 – 26, Београд, www.minrzs.gov.rs 
     7. Начин подношења понуде и рок: Понуда се може доставити лично, сваког радног 
дана од 09,00 -16,00 сати или путем поште на адресу: Авио-служба Владе, Булевар 
Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, источно крило, II спрат, канцеларија 209, у 
затвореној коверти са видљивом ознаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ О-
02/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на полеђини коверте упише назив и 
адресу понуђача, телефон и име и презиме контакт особе. 

http://www.aviosluzba.gov.rs/
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Рок за подношење понуде је 15. јул 2013. године најдаље до 12.00 часова. Благовременом ће 
се сматрати понуда која буде примљена до наведеног рока за подношење понуде, без 
обзира на начин на који је послата. 
     8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 15. јула 2013. 
године у 12:15 часова, у просторијама Авио-службе Владе, Булевар Михаила Пупина 2, 
11070 Нови Београд, источно крило, канцеларија 203, II спрат, уз присуство овлашћених 
представника понуђача.  
      
     9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуде, 
Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
    10. Рок за доношење одлуке: оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о 
додели  уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 
    11. Лице за контакт: особа за контакт која ће пружати додатне информације је Јованка 
Перушиновић, телефон 011/2289 840, e-mail: jovanka.perusinovic@aviosluzba.gov.rs сваког 
радног дана  у периоду од 9.00 до 16.00 часова. 
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