
 

 
 
 
Број: 1775/18 
Датум: 09.11.2018. године 

 
На основу члана 39. и 53. Закона о јавним набавкама Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 
Закон) и члана 32. СТАТУТА НАРУЧИОЦА ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА 
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд, адреса за пријем писмена: Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за бригу о породици и 
социјалну заштиту, Немањина бр. 22-26, ПИБ:  107615111, мат.бр. 17839934., са 
привременом адресом у ул. Марије Бурсаћ бр.49, Геронтолошки Центар Београд, 
објекат А1, спрат 2, в.д директор наручиоца Александра Љубојевић доноси 
следећу: 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА  
 

1. ПОКРЕЋЕ СЕ поступак ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/18 од 
стране НАРУЧИОЦА ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ 
ЉУДИМА,  Београд, адреса за пријем писмена: Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за 
антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, 
Немањина бр. 22-26, ПИБ:  107615111, мат.бр. 17839934 са привременом 
адресом у ул. Марије Бурсаћ бр. 49, Геронтолошки Центар Београд, 
објекат А1, спрат 2.  

2. ПРЕДМЕТ јавне набавке мале вредности је набавка добра- ПУТНИЧКО 
ВОЗИЛО- шифра из општег речника јавних набавки  34110000.  

3. Процењена вредност јавне набавке мале вредности горе наведеног 
добра је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.  

4. Поступак наведене јавне набавке спроводиће се на следећи начин:  
• Даном доношења ове Одлуке законски заступник Наручиоца 

донеће и решење у складу са чланом 54. Закона о јавним 
набавкама којим одређује Комисију за спровођење поступка ЈНМВ.  

• Комисија за спровођење поступка јавне набавке припремиће 
Конкурсну документацију коју ће најкасније до среде 14.11.2018. 
године са Позивом за подношење понуда објавити на Порталу 
јавних набавки и на сајту Наручиоца.  



• Рок за поступање (достављање понуда) по упућеном позиву је 8 
дана од дана објављивања позива на Порталу управе за јавне 
набавке.  

• Јавно отварање понуда обавиће се у 12 часова и 30 минута истог 
дана када и истиче рок за подношење понуда у складу са  
претходном тачком ове Одлуке.  

• Доношење Одлуке о додели уговора је предвиђено најкасније у 
року од 10 дана од дана јавног отварања понуда о чему ће 
понуђачи бити писмено обавештени.   
 
У складу са Одлуком УО Центра за заштиту жртава трговине 
људима од дана 09.10.2018. године усвојене су измене и допуне 
Финансијског плана Центра. Овим изменама и 
допунама обухваћена су додатна средстава за набавку путничког 
аутомобила у износу од 1.800.000,00 динара са ПДВ-ом 
опредељена решењем о додели средстава прикупљених по основу 
одлагања кривичног гоњења бр. 05 број 401-4525/2018 од 
17.05.2018.године. Центар за заштиту жртава трговине људима 
закључио је уговор о регулисању међусобних права и обавеза 
са Министарством правде бр. 868/18 од 04.06.2018. године у вези 
ових средстава намењених за набавку путничког аутомобила. 
  

 У Београду, дана 09.11.2018. године                            В.Д ДИРЕКТОР: 
                                                                       

                                                             Александра Љубојевић  
   


