
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Дирекција за националне референтне лабораторије 

Број: 404-02-295/2019-13 

Датум: 07.06.2019. 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ,14/15 и 68/15), 

директор доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.2.10/19 

 

I.  Образује се Комисија за јавну набавку услуга: Обука запослених за руковање опремом, подршка, 

консултанти. 

1. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обуке – 80500000. 

Комисија за јавну набавку радова се образује у следећем саставу: 

1.    Деспотовић Драган, дипл. економиста, члан; 

1.1. Маја Јечменица, доктор наука из области заштите биља, заменик члана; 

2.    Александра Божић, дипл. инж. пољопривреде, члан; 

2.1. Слободанка Инић, дипл. физикохемичар, заменик члана; 

3.    Марко Радаковић, службеник за јавне набавке, члан; 

3.1  Драгана Маринковић, дипл. правник, заменик члана. 

 

II. Задатак Комисије из тачке I овог решења, сходно чл. 54. став 12. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) је да: 

- припреми конкурсну документацију, оглас о јавним набавкама, односно позив за подношење 

понуда у року 10 дана од дана доношења овог решења; 

- отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде; 

- води преговарачки поступак; 

- сачини писмени извештај о стручној оцени понуда у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда; 

- припреми предлог одлуке о додели уговора или предлог одлуке о обустави  поступка јавне набавке 

у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда; 

- одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права у року од 5 дана од дана подношења истог. 

Комисија за јавну набавку добара је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о 

покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка. 

 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење доставити: члановима комисије, заменицима чланова комисије и Архиви. 

 

                                                                                            

                                                                                            Директор       

                                                               

                                                                                                _____________________________                                                                    

                       др Ненад Доловац 


