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Орган државне управе 

 

Врста поступка: 

Набавка мале вредности услуга: регистрација и обавезно осигурање моторних 

возила од аутоодговорности, без осигурања лица и без осигурања стакала, ЈН 1/15. 

 

Ознака из општег речника набавке: 75120000-административне услуге агенције. 

 

Критеријум: најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације: Портал управе за јавне набавке: 

portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.mre.gov.rs. 

 

Начин подношења понуде: 

 

Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на 

назначеним местима у прилозима. Понуде се припремају и подносе у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и 14/15) и 

условима одређеним у овој конкурсној документацији и позиву за подношење понуда. 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у 

прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку 

набавке. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној 

коверти или кутији, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара, са назнаком назива поступка и назнаком "ПОНУДА -  НЕ 

ОТВАРАЈ" послати на  адресу Министарство рударства и енергетике, 11000 

Београд, Краља Милана 36, писарница. На полеђини коверте односно кутије 

потребно је навести назив и адресу понуђача. Евентуалне грешке начињене приликом 

попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити 

посебно оверене потписом овлашћеног лица. 

http://www.mre.gov.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mre.gov.rs/


 

 

 

Рок за подношење понуде: 27.03.2015.  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 понуда:  

 

Поступак отварања ће се спровести дана: 27.03.2015. године у 12 часова, 

Министарство рударства и енергетике, ул. Краља Милана 36, 3. спрат, канцеларија 304а.     

                                                                                     

Поступак отварања је јаван.  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  

Представници понуђача који су поднели понуду пре почетка поступка, морају 

предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

 

Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда. 

 

           Лица за контакт: Сандра Симић, телефон 011/3346-755 локал 228, e-mail адреса 

sandra.simic@mre.gov.rs сс: vesna.saric@mre.gov.rs (од 8,00-15,00 часова радним даном). 
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