
У складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Републички секретаријат за јавне политике 

Београд, Влајковићева бр.10 
 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

-добра- 

Набавка путничког аутомобила 

(јавна набавка број 1.1.4/18) 
 

Назив наручиоца: Републички секретаријат за јавне политике 

 

Адреса наручиоца: Улица Влајковићева бр.10, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.rsjp.gov.rs  

 

Врста наручиоца: Државни орган 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета: добра 

 

Предмет јавне набавке број 1.1.4/18 је набавка добара: Набавка путничког аутомобила 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 34110000 –Путнички аутомобили 

 

Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 дин (без ПДВ-а) 

 

Опис предмета јавне набавке: Предметнa набавка обухвата: набавку једног путничког 

аутомобила за потребе Републичког секретаријата за јавне политике. 

 

Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом 

критеријума ”најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде. 

  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

 

 од Наручиоца, на адреси: Републички секретаријат за јавне политике, Београд, улица 

Влајковићева бр.10, канцеларија бр.5, приземље сваког радног дана у времену од 

10,00 до 14,00 часова, уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне 

документације;  
 на интернет страници Републичког Секретаријата за јавне политике: www.rsjp.gov.rs  

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


 на Порталу Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs. 
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се подноси путем поште 

или непосредно на адресу: Републички секретаријат за јавне политике, ул. Немањина бр. 

22-26, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка путничког 

аутомобила - ЈН бр. 1.1.4/18 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

Рок за подношење понуда је 13.11.2018. године до 10,00 часова. 
 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се 

13.11.2018. године у 10,30  часова, у просторијама Републичког секретаријата за јавне 

политике ул. Влајковићева бр.10, Београд. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а у поступку 

отварања могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. Овлашћење 

за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним 

бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица 

понуђача, а предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка 

поступка отварања понуда. 

  

Рок за доношење одлуке: Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној 

оцени понуда ће бити донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт: Марија Митровић , javne.nabavke@rsjp.gov.rs  

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:javne.nabavke@rsjp.gov.rs

