
 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 

ЗЛОЧИНЕ 
Р бр. 26/15-2 

26.02.2015. године 
Б е о г р а д 

 

 
На основу члана 53. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр.124/12 и 14/15), упућује се 
 
 

П О З И В  
 

За подношење понуде у поступку јавне набавке  
мале вредности број 1/2015 

 
 

1. Тужилаштво за ратне злочине из Београда, улица Устаничка бр.29, Интернет 
страница наручиоца: www.tuzilastvorz.org.rs 

 
2. Врста наручиоца: директни буџетски корисник. 

 
3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности. 

 
4. Предмет јавне набавке мале вредности добра је набавка услуге чишћења 

канцеларијске опреме  и услуге чишћења канцеларија.  
Ознака из општег речника набавке: услуга чишћења канцеларијске опреме 
(шифра: 90919100) и услуга чишћења канцеларија (шифра: 90919200). 

 
5. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа        

понуђена цена“. 
 

6. Конкурсна документација се може преузети на сајту наручиоца или у седишту 
наручиоца сваким радним даном од 09 до 15 часова. 

 
7. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или лично на 

адресу наручиоца у улици Устаничка бр. 29, 11000 Београд. 
 

8. Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 307 
на трећем спрату (писарница). 

 
9. Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има 

написано „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ“ НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини 
НАЗИВ, АДРЕСУ И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

 
 

http://www.tuzilastvorz.org.rs/


10. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 09.03.2015. 
године у 12:00 часова. 

 
11. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве 

понуде ће бити одбијене. 
 

12. Отварање понуда је јавно и спровешће се у седишту наручиоца, на III спрату, у 
канцеларији број 326, у 12:30 сати, дана 09.03.2015. године. 

 
13. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 
 

14. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 5 дана од 
дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку доставити понуђачима у року од 3 
дана од дана доношења одлуке. 

 
15. Особа за контакт: Бранислав Весић, члан комисије, mail: finansije@trz.org.rs 

 
 
 
 


