
  

О Д Л У К А  

 О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

  

Назив наручиоца:  

Mинистарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

Дирекција за националне референтне лабораторије 

Адреса наручиоца:  Београд, Батајнички друм 7 део број 10 

Интернет страница 

наручиоца:  
www.dnrl.minpolj.gov.rs 

Врста наручиоца:  Органи државне управе 

Број и датум доношења 

одлуке:  

Одлука о додели уговора број: 404-02-355/2019-13 

од 06.09.2019. године. 

Врста предмета:  Услуга 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речина набавке:  

Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуде - ЈН број 1.2.1/2019 

 

Предмет јавне набавке: 
Одржавање лабораторијског информационог 

система 

 

Назив и ознака из општег речника: 

72267000 услуге одржавања и поправке софтвера. 

 

 

Основ за примену 

преговарачког поступка и 

подаци који оправдавају 

његову примену:  

Основ за примену преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда садржан 

је у члану 36. став 1. тачка 2) који прописује да 

наручилац може спровести јавну набавку у 

наведеном поступку ако због техничких, односно 

уметничких разлога предмета јавне набавке или из 

разлога повезаних са заштитом искључивих права, 

набавку може извршити само одређени понуђач. 

 

Наручилац је поднео захтев за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, Управи 

за јавне набавке, и од исте добио позитивно 

мишљење број 404-02-3720/19 од 19.08.2019. 

године о основаности примене преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење 

понуда за јавну набавку услуга одржавања 



лабораторијског информационог система 

Дирекције за националне референтне лабораторије 

Процењена вредност јавне 

набавке:  
950.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

Број примљених понуда:  1 (једна) понудa. 

Понуђена цена  

најнижа:  

78.170,00 динара без ПДВ-а на месечном нивоу. 

938.040,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу. 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда - 

највиша 

- 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда -

најнижа:  

78.170,00 динара без ПДВ-а 

на месечном нивоу. 

938.040,00 динара без 

ПДВ-а на годишњем 

нивоу. 

Део или вредност уговора 

који ће се извршити преко 

подизвођача:  

  

- 

Основни подаци о 

понуђачу и понуди којој је 

додељен уговор:  

  

Висарис доо Београд 

Батајнички друм 10 део број 1б 

Период важења уговора:  12 (дванаест) месеци. 

  

  


