
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

Дирекција за националне референтне лабораторије 

Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд 

Број:  404-02-00094/2019-13 

Датум: 12.02.2019.                                                                              

Јавна набавка број: 1.2.11/19 

 

На основу члана 53. и члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 

68/15), доносим следећу 

О  Д  Л  У  К   У 

о покретању поступка за јавну набавку мале вредности 

 

I 

Предмет  набавке 

Наручилац  покреће поступак јавне набавке мале вредности, за набавку услуга: Набавка услуге 

посредовања при куповини авио карата и других врста превоза,резервације хотелског смештаја за 

потребе службених путовања у земљи и иностранству. 

 

Ознака и назив из Општег речника набавке: 60400000 – услуге авио превоза. 

 

II 

Процењена вредност јавне набавке 

 

Укупна вредност набавке из тачке I ове Одлуке процењује се на  1.035.000,00 динара. 

 

III 

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фаза поступка јавне набавке  

 

Након доношења ове Одлуке, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ће бити 

објављени на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца, у року од 5 дана. Рок за 

подношење понуда износи 10 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Отварање 

понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Комисија за 

јавне набавке дужна је да у року од 5 дана састави писани Извештај о стручној оцени понуда. На 

основу Извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси Одлуку о додели уговора, у року од 

10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу 

којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

IV 

Критеријуми за оцену понуда 

Избор најповољније понуде обавиће се на основу критеријума: најнижа понуђена цена. 

 

V 

Реализација уговора 

За реализацију и праћење реализације уговора одговоран је покретач набавке – Дирекција за 

националне референтне лабораторије. 

 

Потврђујем: 

 (1.) Да је јавна набавка предвиђена у  Плану набавки број : 404-02-0079  од 29.01.2019. године  позиција 

1.2.11; 

(2.) Да су за ту набавку предвиђена средства у Финансијском плану за 2019. год. број :404-02-0079 

од29.01.2019 год. 

 

Одговоран за финансије: Др Ненад Доловац 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

 

_________________________________________________ 

                                                   в.д. директор  др Ненад Доловац 
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68/15), доносим следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности 

 

I 

Предмет  набавке 

 

Наручилац  је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, за набавку услуга: 

Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других врста превоза,резервације хотелског 

смештаја за потребе службених путовања у земљи и иностранству. 

 

Ознака и назив из Општег речника набавке: 60400000 – услуге авио превоза. 

 

II 

Образовање Комисије за јавну набавку 

 

За спровођење предметне јавне набавке, именује се Комисија за јавне набавке:  

 

Ред. број Име и презиме Занимање Задаци у комисији Правно л. 

1.    председник Наручилац 

 1.а   зам.председника Наручилац 

2.    члан Наручилац 

 2.а   зам.члана Наручилац 

3.    члан Наручилац 

 3.а   зам.члана Наручилац 

 

 

III 

Овлашћења, дужности и задаци Комисија за јавне набавке 

 

Комисија за јавне набавке је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о покретању 

поступка и одговоран је за законитост спровођења поступка.  

 

Комисија за јавне набавке:  

1) припрема конкурсну документацију, огласе у вези са предметном јавном набавком, измене или 

допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем 

понуда;  

2) отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде;  

3) сачињава писани извештај о стручној оцени понуда;  

4) припрема предлог одлуке о додели уговора, или предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке;  

5) одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права;  

6) предузима друге радње у поступку јавне набавке.  

 

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Комисија за јавне набавке.  

 

 

 

IV 



Рокови за извршење задатака у поступку јавне набавке  

 

Комисија за јавне набавке је дужна да: припреми и објави Позив за подношење понуда и Конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца, у року од 5 дана, од дана 

доношења Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности. Рок за подношење понуда 

износи 8 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације. 

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. 

Комисија за јавне набавке дужна  је да у року од 10 дана састави писани Извештај о стручној оцени 

понуда. На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси Одлуку о додели уговора, 

у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави 

понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

 

VI 

Након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној 

набавци нису у сукобу интереса. 

 

 

      

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

 

_________________________________________________ 
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ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

На основу чл. 54. ст. 10. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закон) и Решења о образовању комисије за јавну набавку - Набавка услуге посредовања 

при куповини авио карата и других врста превоза,резервације хотелског смештаја за потребе 

службених путовања у земљи и иностранству, број 404-02-00094/2019-13  од 12.02.2019. године, а у 

вези са чл. 29. Закона, чланови и заменици чланова комисије за предметну јавну набавку овом изјавом 

потврђују следеће:  

❖ да не постоји однос између чланова комисије, односно њихових заменика и потенцијалних 

понуђача/подносиоца пријава који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу 

одлуке у поступку јавне набавке;  

❖ да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не учествују у 

управљању потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;  

❖ да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не поседују више од 

1% удела, односно акција потенцијалних понуђача/подносиоца пријава  

❖ да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица нису запослена или 

радно ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца пријава или са њима пословно 

повезани.  

 

Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл. 3. ст. 1. тач. 11. Закона, сматрају се: 

супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној 

линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, 

усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су 

повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.  

 

Чланови комисије за јавну набавку: 

 

Р. бр. Име и презиме Потпис 

1   

1а   

2   

2а   

3   

3а   

 
 
 
 
 
 


