
На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) 
 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 
Марка Орешковића 16 - Суботица 

упућујe 
 

ПОЗИВ 
за подношење понуде за јавну набавку мале вредности  

(бр. ЈН 01-94-1/2014) 
 

1. НАРУЧИЛАЦ: Висока техничка школа струковних студија у Суботици (у даљем 
тексту: Школа), Суботица, Марка Орешковића 16, интернет адреса: www.vts.su.ac.rs, 
упућује позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 01-94-
1/2014). 

 
2.  ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39 Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12). 

 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (бр. ЈН 01-94-1/2014) је: набавка услуге –  
- извођење почетног-допунског курса српског језика за студенте прве и друге године 

који студирају на матерњем (мађарском језику) и 
- извођење почетног-допунског курса енглеског језика за студенте прве године 
 

Назив и ознака из општег речника набавки: 
Oрганизовање течајева за учење језика - 80580000 

 .  
Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације –
спецификација предмета јавне набавке. 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ: право учешћа у поступку имају сва 
физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама.  
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда.  
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним 
обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране 
одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. 
Испуњеност утврђених услова понуђач доказује на начин одређен у Упутству за 
доказивање испуњености услова (писаном Изјавом датом под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу и доказима о довољном кадровском 
капацитету). 

 
5. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: рок за подношење понуда:  03.04. 2014. 
године до 12,00 часова. 
Понуде се подносе непосредно на адресу Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици, Марка Орешковића 16, приземље или путем поште. 

http://www.vts.su.ac.rs/


Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена 
од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 
назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 
вратити понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено. 
- Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу 

наручиоца: Висока техничка школа струковних студија Суботица, Марка 
Орешковића бр. 16, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - 
јавна набавка мале вредности за набавку услуга: извођење почетног-допунског 
курса српског језика за студенте прве и друге године који студирају на матерњем 
(мађарском језику) и извођење почетног-допунског курса енглеског језика за 
студенте прве године, бр. ЈН 01-94-1/2014“. На полеђини коверте обавезно навести 
назив, број телефона и адресу понуђача. 

 
6. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: јавно отварање понуда обавиће се на дан:_ 

03.04.2014. године у 12,30 часова, у просторијама наручиоца: Висока техничка школа 
струковних студија Суботица, Марка Орешковића 16. 
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а нарочито 
овлашћени представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача 
докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку 
непосредно пре отварања понуда. 
   
7. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА биће донета најкасније 5 дана од дана отварања 
понуда. 
 
8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је – најнижа понуђена цена.  
 
9. ДРУГИ ПОДАЦИ неопходни за обавештавање понуђача: 
Понуда са варијантама није допуштена. 
Рок важења понуде је најкраће 30 дана од дана отварања понуда, односно до 
закључења уговора.   
 
10. Заинтересовано лице може тражити ДОДАТНE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ 
ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ искључиво у писаном облику, 
доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу: 
Висока техничка школа струковних студија у Суботици, Марка Орешковића 16 са 
назнаком: Питања за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 01-94-1/2014), на факс број 
024/655-255  или на e-mail адресу office@vts.su.ac.rs.  
 
11. Лице за контакт: Живка Стантић 024/655-239 - e-mail: office@vts.su.ac.rs 

 

 


