
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У поступку јавне набавке мале вредности, услуге, Услуге комуникације – мобилни 

телефони бр.12-1/2018 

 

 На основу члана 60. став 1. тачка 2.) и Прилога 3Б  Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Агенција за реституцију, 

Масарикова 5, 11000 Београд, www.restitucija.gov.rs, позива понуђаче да поднесу своје 

писане понуде. 

 

Предмет јавне набавке: услуге 

Набавка услуга, Услуге комуникације-мобилни телефони, OРН 64200000 за потребе 

Агенције за реституцију за 2018. годину-ближе одређена конкурсном документацијом.  

Врста поступка: 

 Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

Подаци о наручиоцу: 

Агенција за реституцију, Масарикова 5, 11000 Београд. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилником о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), конкурсном документацијом и 

овим позивом. 

 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума „ЕКОНОМСКИ 

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“. 

 

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, интернет 

странице Агенције за реституцију: www.restitucija.gov.rs или непосредно радним даном од 

09:00 до 15:00 часова, на адреси Агенција за реституцију, Масарикова 5, 11000 Београд, 

спрат 8, канцеларија 807. 

Лице за контакт је Биљана Ристановић, Тел:  011 3061565 (3061428) 

 

Начин, место и рок за подношење понуда: 

Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у 

затвореним ковертама, доставе најкасније до 30. новембра 2018. године до 12:00 

часова, препорученом пошиљком на адресу Агенција за реституцију, Масарикова 5, 11000 

Београд, или личном предајом на писарницу на истој адреси, пети спрат, са назнаком 

„Понуда за јавну набавку (добра, услуге или радови)-услугe, Услуге комуникације-

мобилни телефони, бр. 12-1/2018-НЕ ОТВАРАТИ”. 
На коверти обавезно написати пун назив понуђача,са тачном адресом, бројем телефона и 

именом особе за контакт. 

http://www.restitucija.gov.rs/
http://www.restitucija.gov.rs/


Образац понуде и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис 

понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12:30 часова, на адреси: Агенција за 

реституцију, Масарикова 5, 11000 Београд, осми спрат, канцеларија 812. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији 

за јавне набавке поднети пуномоћје- писмено овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис 

овлашћеног лица. 

 

Рок за доношење одлуке наручиоца: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана јавног отварања понуда. 

 

Објављено: 

-на Порталу Управе за јавне набавке; 

-на интернет страници Агенције за реституцију 

 

 

 

 

 


