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 На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/2015),  а по овлашћењу министра пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број: 119-01-5/14/2017-09 од 30.06.2016. године, в.д. директора, доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

бр. јавне набавке О-3/2018 

 

I  ПОКРЕЋЕ СЕ отворени поступак за јавну набавку услуга – реализације Плана и 

Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних 

материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и 

хране за животиње. 

 

II   Предметна јавна набавка предвиђена је Планом јавних набавки за 2018. годину, под 

редним бројем 1.2.1 - услуге. 

III  Предмет јавне набавке су услуге - реализације Плана и Програма систематског 

праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, 

производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње. 

 . 

 

IV      Ознака предмета из општег речника набавки је:  

 

     71900000 – лабораторијске услуге  

 

V  Процењена вредност јавне набавке је 100.000.000,00 динара без ПДВ-а.        

VI  Финансијска средства за ову јавну набавку су обезбеђена Законом о буџету 

Републике  Србије за 2018. годину („Службени гласник РС” број 113/2017), у износу од  

120.000.000,00 динара са ПДВ, извор 01, програмска активност 0002, економска 

класификација 451141. 

 

                               
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

Број: 404-02-44/2018-05 

  26.01.2018. године 

Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
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VII  Ближи опис и спецификација предмета јавне набавке биће дати у конкурсној 

документацији. 

 

VIII Јавна набавка из тачке I ове одлуке извршиће се у следећим роковима:  

 

 

а) за припрему конкурсне документације и израду текста позива за подношење понуда - 

рок је десет дана од дана доношења одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке; 

б) за објављивање Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет 

адреси наручиоца рок је три дана по истеку рока из тачке VIIIа); 

в) рок за подношење понуда је не краћи од 30 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки; 

г) достављање записника о отварању понуда понуђачима - рок је три дана од дана 

окончања поступка отварања понуда; 

д) стручна оцена понуда и састављање извештаја са предлогом за доношење одлуке о 

додели уговора – рок је 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, 

као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методолигије доделе 

пондера када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда; 

ђ)  доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка - рок је 25 дана од 

дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, као што је обимност или сложеност 

понуда, односно сложеност методолигије доделе пондера када рок може бити 40 дана од 

дана отварања понуда; 

е) објављивање одлуке о додели уговора или обустави поступка на Порталу јавних набавки 

и интернет страници – рок је три дана од дана доношења ове одлуке; 

ж) закључивање уговора са изабраним понуђачем је у року од осам дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права; 

з) објављивање обавештења о закљученом оквирном споразуму - рок је пет дана од дана 

закључења уговора. 

 

Припремила    Марија Грбић 

 

 

              

 

                                                                                                 в.д. директора 

 

                                                                                        _________________________ 

                                                                                                Емина Милакара 


	О  Д  Л  У  К  У

