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 На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 124/12) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА 

 И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

Булевар уметности 2а, 11000 Београд 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга агентирања, преко својих 

добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца 

услуга у циљу снабдевања брода Аргус горивом у Републици Србији и у иностранству 

на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав 

 

 1. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

 2  Предмет јавне набавке: набавка услуга. 

 3. Опис предмета набавке: набавка услуга агентирања, преко својих 

добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца 

услуга у циљу снабдевања брода Аргус горивом у Републици Србији и у 

иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања 

реке Дунав. 

 4. Назив и ознака из општег речника набавке: 63700000, Пратеће услуге 

у копненом, воденом и авио-превозу. 

 5. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора о јавној 

набавци донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”. 

 6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет 

адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се 

може преузети са Портала Управе за јавне набавке, на интернет страници 

наручиоца: www.rdvode.gov.rs или непосредно сваког радног дана у просторијама 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције 



за воде, Београд, Булевар уметности 2А, канцеларија број 408, у времену од 10 до 

14 часова. 

 7. Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе у затвореној и 

запечаћеној коверти на адресу наручиоца Министарство пољопривреде шумарства 

и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2А, 11000 

Београд, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга агентирања, преко својих 

добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца 

услуга у циљу снабдевања брода Аргус горивом у Републици Србији и у 

иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања 

реке Дунав.– НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом 

документацијом, препорученом пошиљком или личном предајом доставе на адресу 

наручиоца Београд, Булевар уметности 2А, доставе најкасније до 24. јуна 2013. 

године до 10 
00

 часова. 

 8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда 

обавиће се истог дана  24. јуна 2013. године у 10
15

 часова, на адреси наручиоца 

Београд, Булевар уметности 2А, 3. спрат, канцеларија 301. 

 9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда: Присутни представник понуђача који учествује у 

поступку јавног отварања понуда подноси Комисији пре почетка отварања понуда 

пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда. Пуномоћје мора имати 

број и датум издавања, потпис овлашћеног лица и печат.  

 10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора донеће се у року 

од 7 дана, рачунајући од дана сачињавања извештаја о стручној оцени понуда. 

 11. Лице за контакт:  Душан Добричић, дипл. инж, тел. 011/201-33-66, e-

mail: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs. 

 

 

 

 В.Д. ДИРЕКТОРА 

  

 

 Миодраг Пјешчић 

 


