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             Република Србија 

        ММииннииссттааррссттввоо  ууннууттрраашшњњиихх  ппооссллоовваа  
Сектор за материјално - финансијске послове 
      07 број  404-ЈН- 287/17- 01 
        02.11. 2017.године 

  Београд 
 

На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, чл. 57. и чл. 60 ст. 1. тачка 1. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), 

 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

Београд, Кнеза Милоша 103, објављује 
 

ПОЗИВ 
за подношење понуда у  отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за 

набавку добара:  Резервни делови за возила, обликована у 28 партија, за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН  број 287/17 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство унутрашњих послова,      
      Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, www.mup.gov.rs. 

2. Врста наручиоца: Државни орган 
3. Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ДОБАРА;                
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Резервни делови за 
возила, обликована у 28 партија, 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна 
возила и аутомобиле (шифра из општег речника набавки); 
5. Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је        

конкурсна документација доступна: 
 
- портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs; 

- интернет страница наручиоца: www.mup.gov.rs, 

- непосредно преузимање на адреси: Булевар Зорана Ђинђића 104, Београд, Одељење за    
     јавне набавке, канцеларија бр. 325 (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 15.00 часова). 

7. Начин подношења понуда и рок: Понуђачи подносе понуду у затвореној и 
печатираној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Министарство 

унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, са назнаком: „Понуда за јавну 
набавку добара: Резервни делови за возила, обликована у 28 партија. На полеђини коверте 
назначити: пун назив, адресу понуђача, број телефона и контакт особу. 

        Рок за подношење понуда је: 24.11.2017. године до 09,00 часова. 
 8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након 
истека рока за подношење понуда, дана: 24.11.2017. године, у 13:00 часова, у радним  

http://www.mup.gov.rs/
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просторијама Наручиоца у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104, у присуству чланова 
Комисије за предметну јавну набавку. 
  9.  Услови под којима предстваници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда дужни су да Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 

  10.  Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели Уговора је 25 дана од дана 
отварања понуда. 

  11. Лице за контакт: Одељење за послове јавних набавк, Татјана Крга, е-mail: 
tatjana.krga@mup.gov.rs. 

 

   ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                             НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 
 
                                                                                                  Жељко Веселиновић ср 
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 Republic of Serbia 
Ministry of Interior 
Sector for material and financial affairs 
07 број 404 ЈН 287/17-04 
02.11.2017. 
Београд 

 

In accordance with Article 55, paragraph 1, item 2, Article 57 and Article 60, paragraph 1, item 1 of the Law 
on Public Procurement (Official Gazette RS number 124/2012, 14/2015 and 68/2015), 
 

MINISTRY OF INTERIOR 
Belgrade, Kneza Milosa 103, announces 

 
 

INVITATION 
To submission of offers in the open procedure of public procurement  - Spare parts for 

vehicles, formed in 28 lots, for the needs of the Ministry of Internal 
 

(Public procurement number 287/17) 
 

1. Name, address and website of the contracting authority: Ministry of Internal Affairs, Belgrade, Bulevar Zorana 
Djindjica 104, www.mup.gov.rs. 
2. Type of contracting authority: State authority. 

3. Type of public procurement procedure: OPEN PROCEDURE OF PUBLIC PROCUREMENT OF 

GOODS;                
4. 4. Description of the subject of procurement, name and markings from the general procurement vocabulary: 
Spare parts for vehicles, formed in 28 lots, 34330000- Spare parts for commercial vehicles, vans and cars (code 
from the general procurement vocabulary); 

5. Award Criteria: MINIMUM OFFERED PRICE. 

6. Method of downloading the tender documentation, or the web site where the tender documentation is 

available: 

- Public procurement portal: portal.ujn.gov.rs; 

- the website of the contracting authority: www.mup.gov.rs, 

- direct download at: Bulevar Zorana Djindjica 104, Belgrade, Department for 

public procurement, office no. 325 (every working day from 10 am to 3 pm). 

7. Method of submission of bids and deadlines: Bidders submit an offer in closed and 

sealed envelopes, registered mail, or personally at the address: Ministry of Internal Affairs, Belgrade, Bulevar 

Zorana Đinđića br. 104, with the note: "Supply for public goods: Spare parts for vehicles, formed in 28 lots. On 

the back of the envelope please indicate: full name, address of the bidder, telephone number and contact person. 
         Deadline for submission of bids is: November 24, 2017. until 09.00 hours. 

 8. Place, time and manner of opening tenders: Opening of tenders is public and will be held immediately after the 

expiration of the deadline for submission of bids, on: November 24, 2017. at 13:00, at work 
at the premises of the Client in Belgrade, Bulevar Zorana Djindjica 104, in the presence of the members of the 
Commission for the subject public procurement. 

http://www.mup.gov.rs/
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9.  Conditions under which bidders' representatives may take part in the tender opening process: 
In the process of opening tenders, the authorized representatives of the bidders may participate. Prior to the 
opening of the public bid opening procedure, the representatives of the bidders who will attend the opening of 
tenders shall be obliged to submit a written authorization to the Client, on the basis of which they will prove the 
authorization for participation in the public opening of the tender procedure. 
10.  Deadline for decision: The deadline for issuing a decision on awarding the Contract is 25 days from the date 
of opening the bids. 

11. Contact person: Public Procurement Department, Tatjana Krga, e-mail: tatjana.krga@mup.gov.rs. 
 

 
 

mailto:tatjana.krga@mup.gov.rs

