
 

Република Србија 

АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ 

Београд,  Mасарикова 5 

Број: 446-06-404-2 /2018-01 

  Датум: 29. јануар 2018. год. 

 

 

   
 На основу чл. 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015,68/2015) и захтева за покретање поступка јавне набавке од стране помоћника 

директора Сектора за опште и заједничке послове, в. д. директора Агенције за реституцију доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара: опрема за саобраћај- возило за 

потребе Агенције за реституцију  

 

 

1. Покреће се редован поступак јавне набавке мале вредности под ред. Бр. 2/2018 

2. Предмет јавне набавке су добра, 34100000-опрема за саобраћај-возила, за потребе Агенције 

за реституцију по партијама: 

ПАРТИЈА 1.Тип возила : путничко,радна запремина мотора од 1300ццм до1400ццм 

ПАРТИЈА 2. Тип возила : путничко,радна запремина мотора до 1000 ццм 

3. Процењена вредност јавне набавке је 4.500.000,00 динара без урачунатог пореза на додату 

вредност. 

4. Оквирни рок за спровођење јавне набавке из тачке 2. ове Одлуке је 30 дана од дана 

покретања поступка, а за спровођење појединих фаза поступка утврђују се следећи рокови: 

рок за припрему конкурсне документације – 5 дана од дана доношења одлуке о покретању 

поступка; рок за слање позива за подношење понуда потенцијалним понуђачима – одмах по 

припреми конкурсне документације; рок за подношење и отварање понуда – 8 дана од дана 

када је послат позив за подношење понуда; рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 

дана од дана јавног отварања понуда, рок за закључење уговора –  7 дана од дана када се 

стекну законски услови.  

5. За јавну набавку из тачке 2. oве Одлуке, средства су обезбеђена финансијским планом 

Агенције за реституцију за 2018. годину. 

6. Наведена јавна набавка предвиђена је у Плану јавних набавки Агенције за реституцију за 

2018. годину. 

7. Ради спровођења јавне набавке, образоваће се Комисија за јавну набавку и одредити њени 

задаци. 

 

 

Доставити: 

- Сектор за финансије; 

- Сектор за опште и заједничке послове; 

- Архива. 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

Страхиња Секулић 


