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ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.4./2015  

  
На основу члaна 39, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12) и Oдлуке наручиоца о 
покретању поступка број 404-02-70/1/2015-13 од 13.02.2015. године, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине-Дирекција за националне референтне 
лабораторије, Београд, Немањина 22-26, упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА у поступку јавне набавке добара мале вредности – електричне енергије 
за потпуно снабдевање, број 1.1.4/2015. 
  

1. Наручилац: Министарство пољопривреде и заштите животне средине– 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд, Немањина 22-26; 

-Интернет адреса: www.dnrl.minpolj.gov.rs 
- Матични број: 17855140 
- ПИБ: 108508191  
2. Врста наручиоца: Орган у саставу Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине – државни орган;  
3. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности;  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
- Набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање;  
- Ознака јавне набавке из ОРН: 09310000-електрична енергија; 
 -Процењена вредност јавне набавке је 1.923.000 динара, без пдв-а. 

5. Критеријум за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 

6. Адресе и интернет адресе државних органа или организација, односно 
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се 
могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:  

-Министарство финансија– Пореска управа - Централа, Саве Машковића 3-
5, 11000 Београд, http://www.poreskauprava.gov.rs; 

-Управа јавних прихода града или општине седишта понуђача;  
-Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 

22-26, 11000 Београд, http://www.merz.gov.rs; 
 -Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11000 

Београд, http://www.sepa.gov.rs/;  

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/


-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, 
11000 Београд, http://www.minrzs.gov.rs/index.php; 

7. Начин подношења понуде и рок:  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине-Дирекција за националне рефрентне лабораторије, Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара-електричне 
енергије, јавна набавка број 1.1.4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 26.02.2015.године до 11 часова .  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац 
примио након истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 
поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 

10. Место, време и начин отварања понуда:  
Место отварања понуда: Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине – Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 
део, број 10, Земун.  

Отварање понуда обавиће се 26.02.2015. године, са почетком у 13 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 
поступку отварања понуда:  

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави писано овлашћење са бројем и 
датумом издавања и печатoм и потписом одговорног лица за учествовање у отварању 
понуда. 

12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Наручилац ће у року од највише 10 дана по отварању понуда донети Одлуку 

о додели уговора коју ће доставити свим понуђачима.  

13.Рок за закључивање уговора: 
Уговор ће се, закључити са изабраним понуђачем у року од  8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 149. став 6.), односно по 
окончању евентуалног поступка по захтеву за заштиту права понуђача и јавног 
интереса. 

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уговор 
може бити закључен и пре истека горе наведеног рока, тј. у року од једног дана. 

 
14.Контакт особа: Виолета Андрић; факс. 011-377-2025; e-mail адреса: 

violeta.andric@minpolj.gov.rs. 
 
                     Комисија за јавне набавке 
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