На основу члана 55. став 1. тачка 7), члана 57. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
11000 Београд, Омладинских бригада 1
оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара – набавка 600.000 доза вакцина за говеда против заразне болести
НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE.

број јавне набавке П-13/2016.
1. Назив наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине –
Управа за ветерину
2. Адреса наручиоца: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.vet.minpolj.gov.rs
4. Врста наручиоца : орган државне управе
5. Врста предмета: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
јавнa набавкa добара – набавка 600.000 доза вакцина за говеда против заразне болести
НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE, број јавне
набавке П-13/2016.
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН 33651600 - вакцине
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Јавна набавка спровешће се у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15); у даљем тексту: ЗЈН.
Поменутим чланом ЗЈН предвиђено је да Наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне
хитности прозроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да
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поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које
оправдавају хитност.
Наручилац је дужан да пре покретања преговарачког поступка из члана 36. става 1.
тачке 3) ЗЈН захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене
преговарачког поступка.
Наручилац је дана 23.06.2016. године поднео захтев Управи за јавне набавке број
011-00-317/2016-05 за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда. С обзиром на то да је реч о хитности, ЗЈН
прописује посебна правила у овом случају, те тако наручилац није дужан да чека десет
дана да Управа за јавне набавке испита да ли постоји основ за примену овог поступка, већ
може да покрене поступак одмах пошто упути Управи за јавне набавке захтев за
мишљење.
8.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Упутиће се Позив за подношење понуда следећим потенцијалним понуђачима:
„FARMANIMA“ДОО
ПИБ: 100421590, МАТИЧНИ БРОЈ: 06972063, СЕДИШТЕ: Београд, Живка Давидовића
131, ОПШТИНА: ЗВЕЗДАРА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
„BA – CO“ДОО,
ПИБ: 100004296, МАТИЧНИ БРОЈ: 07090274, СЕДИШТЕ: Београд, Заплањска 86а
ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
„MARLO FARMA“ДОО
ПИБ: 100004420, МАТИЧНИ БРОЈ: 07897642, СЕДИШТЕ: Београд, Хекторовићева 20
ОПШТИНА: ЗВЕЗДАРА
9. Остале информације: П-13/2016
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