Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-145/2019-11
Датум: 27.02.2019. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ НАРУЏБЕНИЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ – Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11070 Нови
Београд, матични број: 17855140, ПИБ: 108508191, интернет страница:
www.uzb.minpolj.gov.rs
2. Опис предмета набавке:
Предмет Уговора је обављање послова везаних за сарадњу Управе за заштиту биља
и Европске комисије преко TAIEX програма – Канцеларија за техничку помоћ и размену
информација при Генералном директорату за проширење. Сарадња се састоји у
логистичкој организацији програма радионица, студијских посета као и експертских
мисија. Извршилац за потребе Управе организује протокол одобрених догађаја сходно
TAIEX мапи за 2018. годину и другим састанцима везано за сарадњу са овом
организацијом, врши израду извештаја након завршених активности, у сарадњи са
осталим одељењима и одсецима Управе синхронизује радионице и остале догађаје са
тренутним преговорима Републике Србије и Европске Уније по поглављима 11 и 12, а
везано за фитосанитарну политику и безбедност хране.
Набавка је предвиђена у интерном плану набавки на које се закон не примењује за
2018. годину.
Набавке на које се закон не примењује ближе су уређене чл. 103-109 Правилника о
ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца, број 110-00-80/2017-15 од
24.11.2017. године;
Средства за реализацију уговора обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије
за 2019. годину ("Службени гласник РС" 95/2018), раздео 23, глава 23.3, функцијa 420,
економска класификација 423599, а наведена набавка се налази у Плану набавки
Наручиоца за 2019. годину на које се Закон не примењује.
3. Основ за изузеће: члан 39, ст. 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.).
4. Број поднетих понуда: 3.
5. Основни подаци о добављачу: Анђелка Борисенко,
Шенера 15

Земун, улица Јосипа

6. Цене и услови из понуде:
Понуда од 22.02.2019. године, примљена 26.02.2019. године.
-Укупна цена за период од месец дана износи 35.000 динара без обрачунатих
припадајућих пореза и доприноса;
- Рок важења понуде (дана): 30 дана.

