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Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ 

Јавни наручилац/секторски наручилац
Назив и адресе

Назив: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Порески идентификациони број (ПИБ): 
105007470

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Особа за контакт: Богољуб Станковић Телефон: +381 648622052

Електронска пошта: javne.nabavke@minrzs.gov.rs Факс:

Интернет страница(-е):
Главна страница: https://www.minrzs.gov.rs
Страница профила наручиоца:

Централизована или заједничка јавна набавка

Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о 
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

Комуникација

Додатне информације доступне су
на горе поменутој адреси
на другој адреси:

Врста јавног наручиоца (у случају огласа коју објављује јавни наручилац)

Министарство или други државни органи, укључујући 
њихове подручне или локалне јединице Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у 
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице 
локалне самоуправе Друга врста:
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Основна делатност (у случају огласа коју објављује јавни наручилац)

Опште јавне услуге Стамбене и комуналне делатности

Одбрана Социјална заштита

Јавни ред и мир Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине Просвета

Привреда и финансије Друга делатност:

Здравство

Основна делатност (у случају огласа коју објављује секторски наручилац)

Производња, пренос и дистрибуција гаса и топлотне 
енергије Железничке услуге

Електрична енергија Услуге градске железнице, трамваја, тролејбуса и 
аутобуса

Вађење гаса и нафте Делатности повезане са лукама

Истраживање и вађење угља и других чврстих горива Делатности повезане са аеродромима

Водоснабдевање Друга делатност:

Поштанске услуге

Предмет
Предмет набавке

Назив: Услуге поправке и одржавања службених возила, по партијама, Референтни број: ЈН 32/2022

Главна CPV ознака: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и 
припадајуће опреме

Додатна CPV ознака: 

Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

Кратак опис:
Услуге поправке и одржавање службених возила, по партијама

Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија  да  не

Опис

Назив: Поправка и одржавање службених аутомобила Инспектората за рад за Град 
Београд 

Партија број: 10

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
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Опис

Назив: Поправка и одржавање службених аутомобила у седишту Министарства Партија број: 11

Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:

Врста Поступка
Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива
Партнерство за иновације
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Набавка услуга из Прилога 1.Б Уредбе о јавним набавкама из области одбране и безбедности

Подаци о оквирном споразуму, систему динамичне набавке или систему квалификације
Оквирни споразум
Систем динамичне набавке
Систем квалификације

Додела уговора без објављивања јавног позива
Јавна набавка је изузета од примене Закона о јавним набавкама

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:

После истека рока за подношење понуда/пријава

Партија на коју се захтев односи: (ако је примењиво)

Назив: Партија бр.:

Поправка и одржавање службених аутомобила у седишту Министарства 11

Информација о даљим активностима у поступку јавне набавке
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         Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне набавке
Наручилац не зауставља даље активности у поступку јавне набавке

Допунски подаци

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


