
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-49/18/2018-13 

Датум: 08. мај 2018. године 

Б е о г р а д  

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС" бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке бр. 404-02-49/1/2018-13 од 12.02.2018. године и Извештаја комисије за спровођење 
поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 404-02-49/17/2018-13 од 08.05.2018. 
године директор Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, доноси 

О ДЛУКУ 

о обустави поступка 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

- Хемикалије, реагенси и потрошни материјал, 

за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда 

Партија бр. 6 

ЈН бр. 1.1.5/18 

1 - Обуставља се поступак: 

Обуставља се поступак јавне набавке добара - Хемикалије, реагенси и потрошни 
материјал, за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, 
за партију бр. 6, ЈН бр. 1.1.5/18. 

Образложење: 

На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Дирекције за националне 
референтне лабораторије из Београда, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, 
заводни број 404-02-49/1/2018-13 од 12.02.2018. године, за набавку добара - Хемикалије, 
реагенси и потрошни материјал, ознака и назив из Општег речника набавки: 33000000 -
Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу, ЈН бр. 1.1.5/18. 

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 
29.03.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Позив за подношење 
понуда послат је ЈП "Службени гласник" ради објаве на Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа. 

До истека рока за подношење понуда, 04.05.2018. године до 12.00 часова, на адресу 
наручиоца није приспела ниједна понуда за партију бр. 6. 



Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 404-02-
49/2/2018-13 од 12.02.2018. године, сачинила су Записник о отварању понуда бр. 404-02-
49/16/2018-13 од 04.05.2018. године, а затим су сачинила Извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-02-49/17/2018-13 од 08.05.2018. године, 
комисија за спровођење поступка јавне набавке је констатовала: 

11 - Подаци о јавној набавци: 

1.- Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 1 О, 11080 Београд. 

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.5/18. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара - Хемикалије, реагенси и потрошни материјал, 
обликована у 8 (осам) партија: 

✓ Партија бр. 1: Хемикалије за ComЬiFoss и BactoScan; 
✓ Партија бр. 2: Хемикалије за уређај за одређивање резидуа антибиотика у сировом 

млеку из једног узорка млека - апарат Delvo; 
✓ Партија бр. З: Елиса китови за Афлатоксин М1; 
✓ Партија бр. 4: Потрошни материјал; 
✓ Партија бр. 5: Хемикалије и потрошни материјал за PCR; 
✓ Партија бр. 6: Конзерванс за сирово млеко; 
✓ Партија бр. 7: Хемикалије за микробиолошку лабораторију; 
✓ Партија бр. 8: Детерџент за BARTEC машину. 

4.- Ознака и назив из Општег речника набавке: 

5.- Врста поступка јавне набавке: 33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски 
производи и производи за личну негу. 

6.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 19.148.392,00 динара: 

✓ Партија бр. 6: 1.021.592,00 динара. 

8. Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена. 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке предлажу директору да обустави 
поступак јавне набавке, за партију бр. 6, у складу са чланом 109. став 1. Закона, из разлога 
што до истека рока за подношење понуда није приспела ниједна понуда. 

Директор, као одговорно лице наручиоца, прихватио је предлог комисија за 
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 109. став 1. 
Закона донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке, за партију бр. 6. 




