
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова 

06 број 404-ЈН-154/15-03 

23. септембар 2015. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 12. Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени 

гласник Републике Србије“ број 82/2014 и 41/2015), у вези са чланом 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012 и 14/2015) Министарство унутрашњих 

послова као Наручилац објављује  

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда 

-I фаза- 

 

ЈН-154/15 

 

 

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова. 

 

Адреса наручиоца: Булевар Зорана Ђинђића 104. 

 

Врста наручиоца: орган државне управе. 

 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, I фаза 

 

Врста предмета: услуге 

 

Опис предмета: оправка делова за хеликоптере Веll 206 B и АБ 212 

 

Ознака из општег речника: 50211000 – услуге поправке и одржавања ваздухоплова 

 

Разлог за примену и основ за провођење из закона: члан 127. Закона о јанвим набавкама и Уредба у области 

одбрне и бездедности 

 

Услови за признавање квалификације: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 

подносилац пријаве који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. и 76.  Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о 

јавним набавкама, односно на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.   

 

- 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 послове јавне 
набавке, канцеларија бр. 320(сваког радног дана у периоду од 10.00 до 15.00 часова). 

 

 

 

 

http://www.mup.gov.rs/


  

Начин подношења пријава и рок за подношење пријава: Пријава се подноси непосредно или путем поште 

у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, са назнаком:,,Пријава за јавну набавку из области одбране и безбедности: 

услуге: оправка делова за хеликоптере Веll 206 B и АБ 212, ЈН-154/15,- НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: 

Министарство унутрашњих послова, Управа за заједничке послове, Одељење за  послове јавних набавки, 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, ПИСАРНИЦА., на адресу: Министарство унутрашњих послова, Управа 

за заједничке послове, Одељење за послове јавних набавки, Београд Булевар Зорана Ђинђића 104, 

ПИСАРНИЦА. 

 

Рок за преузимање конкурсне документације и доставу пријава је 10 дана, рачунајући од дана објављивања 

јавног позива на Порталу, односно до 05.10.2015. године до 10:00 часова. 

 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства 

(на наведеној адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је 

послата. 

 

Место, време и начин отварања пријава: Поступак отварања пријава спровешће се 10-ог дана, 

рачунајући од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно, 05.10.2015. године у 

12:00 часова, у просторијама Министарства, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића број 104. Поступак 

отварања пријава је јаван. 

 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања 

пријава: Јавност подразумева присуство представника подносиоца пријава, а који пре почетка поступка, 

морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања пријава, издато, оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке о признавању квалификације: Одлука о признавању квалификације у 

предметном поступку донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 

124/12 и 14/2015) у року од 25 дана од дана јавног отварања пријава осим у нарочито оправданим 

случајевима као што је обимност или сложеност понуда и тада рок може бити 40 дана. 

 

Лице за контакт: Милица Туторић 

Остале информације: e-mail: milica.lalic@mup.gov.rs. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       в.д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА- 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 

 

                                                                                                              Мирјана Недељковић 


