
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

- Републичка дирекција за воде - 
Број: 404-02-112/2018-07 

Датум: 22. мај 2018. године 
Б е о г р а д 

 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-02-114/1/2018-07 од 30. 
априла 2018. године, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде доноси  
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 Уговор о јавној набавци услуга за потребе испуњавања у 2018. години обавеза 
Републике Србије који произилазе из међународне сарадње у области вода додељује се 
понуђачу Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, а.д. Београд, Јарослава Черног број 80, 
Београд. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за 

воде је донела одлуку број 404-02-112/2018-07 од 16. априла 2018. године о покретању 
поступка јавне набавке услуга за потребе испуњавања у 2018. години обавеза Републике Србије 
који произилазе из међународне сарадње у области вода. 

Процењена вредност јавне набавке је: 8.333.333 динара. 
За наведену јавну набавку Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

- Републичка дирекција за воде је објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки, Порталу службених гласника Републике Србије и базе прописа и на интернет 
страници овог органа. 
 До истека рока за подношење понуда, 18. мајa 2018. године, до 1200 часова, на 
адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за 
воде приспелa je 1 понудa, и то следећег понуђача: 

 

Редни 
број Назив понуђача Адреса 

1. 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, 

а.д. Београд 
Јарослава Черног број 80, 

Београд 

 
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку је предвиђено да је 

критеријум за оцењивање понуде најнижа понуђена цена. 
Понуда понуђача: 
 

Редни 
број 

Назив понуђача 

Понуђена цена  
(динара) 

Начин и рок плаћања 

Рок 
важења 
понуде 
(дана) без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
Институт за 

водопривреду „Јарослав 
Черни”, а.д. Београд 

8.300.000 9.960.000 
без аванса, у року од 30 

дана од дана 
испостављања фактуре  

60 

 



Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
  

Редни 
број 

Назив понуђача 
Понуђена цена  

(динара) 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни”, а.д. Београд 
8.300.000 9.960.000 

 
 Комисија за јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда 
понуђача Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, а.д. Београд, Јарослава Черног број 80, 
Београд, прихватљива, те стога предлаже вршиоцу дужности директора Републичке дирекције 
за воде да се уговор о јавној набавци услуга за потребе испуњавања у 2018. години обавеза 
Републике Србије који произилазе из међународне сарадње у области вода додели том 
понуђачу. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 Вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде је прихватио предлог 
Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора 
понуђачу Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, а.д. Београд, Јарослава Черног број 80, 
Београд. 

 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. Захтев за заштиту права подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Републичкој дирекцији за воде, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права. 

 

 
 
 
 


