
На основу члана 72. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 116/08) 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА 

 И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

Булевар уметности 2а, 11000 Београд 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга  за потребе 

испуњавања обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке 

Саве у 2013. години 

 

 1 Предмет јавне набавке су услуге услуга за потребе испуњавања обавеза 

Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве у 2013. години. 

 2. Право учествовања у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица 

која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова 

понуђач доказује на начин прописан чланом 45. тог закона и конкурсном документацијом. 

 3. Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда”.  

 Елементи критеријума су: 

 (1) Понуђена цена до 50 пондера; 

 (2) Референце до 40 пондера; 

 (3) Начин плаћања до 10 пондера. 

 4. Увид у конкурсну документацију и преузимање конкурсне документације 

може се извршити, сваког радног дана у просторијама Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, Београд, Булевар уметности 

2А, канцеларија број 304, у времену од 10 до 14 часова, почев од дана објављивања јавног 

позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 Конкурсна документација се може преузети уз овлашћење и доказ о уплати 

1.000 динара на рачун број 840-1620-21 са назнаком: „за откуп конкурсне документације за 

јавну набавку услуга за потребе испуњавања обавеза Републике Србије према 

Међународној комисији за слив реке Саве у 2013. години ”. 

 На захтев понуђача, уз прилагање доказа о уплати, конкурсна документација 

може бити послата и поштом. У наведеном случају, наручилац не сноси никакву 

одговорност за сигурност пријема испоруке. 

 Преузимање конкурсне документације може се извршити и електронским 

путем подношењем писменог захтева на e-mail dusan.dobricic@minpolj.gov.rs, а 

обавештење да је конкурсна документација преузета електронским путем се доставља на 

исти e-mail.  

 Понуду може да поднесе понуђач који је на прописан начин преузео конкурсну 

документацију. 

 5. 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 за 

потребе испуњавања обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке 

Саве у 2013. години – НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Рок за подношење понуда је 30 календарских дана од дана објављивања јавног 

позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Уколико понуђач подноси понуду 
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путем поште мора да обезбеди да она стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока до 

12,00 часова. 

 Благовременим понудама сматраће се понуде које стигну искључиво на адресу 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, 

Београд, Булевар уметности 2А, најкасније последњег дана (тридесети дан од дана 

објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”) до 13,00 часова. 

Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља, дан државног празника), 

као последњи дан сматраће се први следећи радни дан. 

 Све понуде достављене након истека наведеног рока за достављање понуда 

неће се отварати и биће враћене понуђачима. 

 6. Понуђачи подносе понуду на српском језику. Важност понуде је најмање 60 

дана од дана отварања понуде. 

 7. Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за подношење понуда 

са почетком у 12
15

 часова у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Републичке дирекције за воде, Београд, Булевар уметности 2А, 

канцеларија 301. Представник понуђача који учествује у поступку јавног отварања понуда 

подноси пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 8. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 15 дана од дана 

јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим понуђачима у року 

од три дана од дана доношења одлуке. 

 9. Контакт особа наручиоца за додатна обавештења и информације у вези са 

припремањем понуде је Душан Добричић, дипл. инж, тел. 011/201-33-66. 

 

 

 

 

 В.Д. ДИРЕКТОРА 

  

 

 Миодраг Пјешчић 

 


