
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11070 Нови 

Београд, Матични број: 17855140, ПИБ: 108508191, интернет страница: 

www.uzb.minpolj.gov.rs 

 

2. Врста наручиоца:  

Орган државне управе. 

 

3. Врста поступка јавне набавке:  

Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2 Закона  о јавним  набавкама 

(„Сл. Гласник  РС” бр. 124/2012) и у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне 

набавке број 404-02-1167/15 од 02.04.2015. године. 

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка није обликована по партијама. 

Предмет јавне набавке су услуге закупа пословног простора који се налази у улици 

Индустријска бб, у Новом Саду, редни број 1.2.1.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 70220000-услуге давања других 

непокретности осим стамбених у најам или закуп и допунском речнику Одељак П- услуге 

изнајмљивања- Група А-услуге изнајмљивања или закупа- РА02-закуп; 

 

5.  Разлог за примену преговарачког поступка и основ из закона:  

Јавна набавка, редни број 1.2.1, број 404-02-176/2015-11 спроводи се у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012) и у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-

1167/15 од 02.04.2015. године. 

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-176/2015-11 

Датум: 09.04.2015. године 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


Управа за заштиту биља користи пословни простор за потребе граничних и 

унутрашњих фитосанитарних инспектора који обављају послове који се односе на: 

контролу здравља биља при увозу, извозу и провозу са претоваром, контролу средстава за 

заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта при увозу и провозу са претоваром, 

контролу безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла на при 

увозу и извозу и друге послове из ове области.  

Фитосанитарна инспекција Управе за заштиту биља је од 01.01.2015. године сходно 

законским овлашћењима по основу Закона о здрављу биља („Службени гласник РС“ број 

41/2009) преузела обавезу вршења прегледа пошиљака биља у извозу и издавање 

фитосанитарних сертификата од пољопривредне службе Нови Сад. Преузимањем ових 

обавеза дошло је до повећаног обима посла, а због специфичности услова рада и вршења 

фитосанитарног прегледа пошиљака пре царињења, неопходно је присуство 

фитосанитарног инспектора на самом царинском терминалу који се налази на адреси 

Индустријска бб, у Новом Саду, где се поред редовне царинске контроле обавља и 

фитосанитарна контрола. 

Из тог разлога није могуће узети у закуп пословни простор који је удаљен од 

царинског терминала, јер би тиме био онемогућен рад фитосанитарног инспектора. Сви 

пословни простори које користи Управа за заштиту биља имају простор за паркинг 

камиона који је неопходан јер инспектор врши њихов преглед и узимање узорака при 

увозу. 

Управа за заштиту биља већ користи пословни простор на адреси Индустријска бб 

у Новом Саду, у виду једне канцеларије укупне површине 31,14 m
2
 , за који је потписан 

Уговор о закупу пословног простора са добављачем „Војводинашпед“ АД  Нови Сад, 

улица Индустријска бб, Нови Сад, а након спроведеног преговарачког поступка јавне 

набавке у складу са чланом 36. став 1 тачка 2 Закона  о јавним  набавкама („Сл. Гласник  

РС” бр. 124/2012) и у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-

02-596/14 од 27.02.2014. године. 

Повећањем обима посла и повећањем броја фитосанитарних инспектора који раде 

на пословима прегледа пошиљака у циљу провере безбедности производа биљног и 

мешовитог порекла и послова издавања фитосанитарних сертификата, простор који сада 

користи Управа за заштиту биља је недовољан па је потребно исти проширити за још 

једну канцеларију. 

Локације које дуги низ година користе гранични фитосанитарни инспектори 

повезане су у један систем помоћу L3VPN мреже. На свим локацијама инсталиран је 

апликативни и data-base систем за контролу у оквиру граничне фитосанитарне инспекције 

и инспекције за безбедности хране.  

Пресељење граничних фитосанитарних инспектора произвело би несразмерне 

трошкове у односу на висину закупнине, а узимајући у обзир и трошкове и прекид рада 

инспекцијске службе услед премештања и поновног инсталирања опреме неопходне за 

функционисање апликативног софтвера, за шта је неопходно ангажовање техничке службе 

Телекома Србије а.д. с обзиром да се ради о њиховој опреми. У већини ситуација није 

могуће обезбедити конкурентност с обзиром да се простор мора обезбедити у близини 

царинарнице где се врши контрола пошиљака где не постоје друга заинтересована лица 

која би поднела понуду, односно набавку може извршити само одређени понуђач. 

  

 



6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена.    

             С обзиром да се спроводи преговарачки поступак са једним понуђачем (технички 

разлози чл. 36, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама), не постоји могућност  

подношења две или више понуда са истом  понуђеном ценом. 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где 

је конкурсна документација доступна: 

Увид, односно преузимање конкурсне документације може се извршити до истека 

рока за подношење понуда у просторијама Наручиоца, Омладинских бригада 1 Нови 

Београд, 4 спрат, канцеларија 416, радним данима од 07:30 до 15:30 часова.  

 

Конкурсна документација се може на захтев понуђача послати путем поште или 

електронским путем. Захтев за електронску доставу конкурсне документације потребно је 

доставити електронским путем, на адресу ivana.nikolic@minpolj.gov.rs 

Конкурсна документација се може преузети и са интернет адресе Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs као и са Портала Управе за јавне набавке  portal.ujn.gov.rs 

 

8. Начин подношења понуде и рок: 

Понуђач подноси понуду непосредно (предајом преко писарнице републичких 

органа) или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да 

обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Управа за заштиту биља, 

Омладинских бригада 1, 11070  Нови Београд. Коверат са понудом мора имати ознаку 

,,Понуда за јавну набавку услуга закупа пословног простора бр. 404-02-176/2015-11–

НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив понуђача, адресу и име и телефон лица за контакт.  

 

 Рок за достављање понуде је до 20.04.2015. године до 12:00 сати. 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране  наручиоца 

до назначеног датума и часа, без обзира на начин подношења. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, све неблаговремено 

поднете понуде неотворене вратити понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

9. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 20.04.2015. године у 13:00  часова у 

просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 4.спрат, канцеларија број 

416, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

   

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

mailto:ivana.nikolic@minpolj.gov.rs
http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


Овлашћење за присуство поступку јавног отварања понуда подразумева и   овлашћење за 

потписивање и преузимање записника о јавном отварању понуда, без обзира да ли је то 

изричито наведено у приложеном овлашћењу. (Овлашћење је неопходно само за лице које 

није заступник уписан у регистар надлежног органа). 

 

 Напомињемо да је остављање једног документа на основу кога се утврђује 

идентитет лица обавезно при уласку у пословну зграду у којој ће се спроводити поступак 

отварања понуда, те сваки представник понуђача мора понети још један документ на 

основу кога се може утврдити идентитет.   

  

11. Рок за доношење одлуке: 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети одлуку о 

додели уговора  у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

12. Лице за контакт: 

Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у 

писменом облику  тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре истека рока за 

достављање понуда. Контакт особа наручиоца је Ивана Николић (e-mail: 

ivana.nikolic@minpolj.gov.rs) 

 

 

Управа за заштиту биља 

Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине
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