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У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 
 

БР. . 1.2.2./2015 Партија 1 
 
 
1.Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени 
назив: КМСЗТС). 
Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд. 
Интернет страница: www.kmszts.org.rs 
 
Наручилац спроводи поступак јавне набавке услуга бр. 1.2.2./2015 Партија 1, адвокатске 
услуге се потребе организационе јединице Наручиоца КМСЗТС Огранак Београд, са 
седиштем у Београду, Улица Палмотићева број 16/а, 3.спрат. 
 
 
2. Врста наручиоца: Индиректни корисници буџетских средстава.  
 
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга.  
 
4. Опис предмета јавне набавке: јавна набавка услуга ред. бр. 1.2.2./2015 –  партија 1 
адвокатске услуге: пружање правне помоћи наручиоцу, пружање стручне 
помоћи у припреми и изради општих аката, њихових измена и допуна као и других општих и 
појединачних одлука органа / тела наручиоца, састављање поднесака у име и за рачун 
наручиоца, присуствовање, по потреби, седницама органа / тела наручиоца и пружање 
правних услуга и давање писаних и усмених правних савета и мишљења везаних за 
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пословање наручиоца. Назив из ОРН: пословне услуге: право, маркетинг, саветовање, 
запошљавање, штампање и обезбеђење, ознака из ОРН: 79110000. 
 
 
5. Број партија: Јавна набавка је обликована по партијама 
 
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.  
 
7. Начин преузимања конкурсне документације: на интернет страници наручиоца  
www.kmszts.org.rs и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. 
  
8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив 
и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. Понуду доставити на адресу: Комора медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд, са назнаком:  
 
,,Понуда за јавну набавку услуга бр. 1.2.2./2015 Партија 1 – адвокатске услуге, НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
 Рок за достављање понуде: Понуда се сматра благовременом уколико  је  примљена  на  
наведеној  адреси  до 17.04.2015. године, до 14.00 часова. 
 
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се одржати, дана 
20.04.2015. г., у 09.00 часова, у седишту наручиоца Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије, у Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. 
Јавном отварању понуда могу присуствовати представници свих понуђача, као и друга 
заинтересована лица.  
 
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача који имају одговарајуће овлашћење, док остала лица не могу активно 
учествовати у отварању понуда. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног 
отварања понуда, су у обавези да Комисији за јавне набавке поднесу, у писаној форми, 
овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда. Уколико представник понуђача 
нема одговарајуће пуномоћје, он може да присуствује поступку отварања понуда као општа 
јавност, али нема права да активно учествује у поступку отварања понуда. Посебан позив за 
јавно  
отварање понуда се неће упућивати.  
 
11. Рок за доношење одлуке је одређен  у складу са чланом 108., став 3. ЗЈН, односно  рок 
за доношење одлуке је 29.04.2015. г.  
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12. Лице за контакт: Тамара Синђић Јелесијевић, дипл. правник. Е-mail адреса:  
office@kmszts.org.rs или на телефон број 011/3562-108 и 3562-107.  
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