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АНТИДОПИНГАГЕНЦИЈА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Трг Републике 3, 11000 Београд 
Датум 26.2.2019. године 
Број: 25-0226-2 
   
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник’’ РС, 124/12, 14/15 и 
68/15) и у складу са Извештајем о стручној оцени понуда бр. 25-0226-1, директор Антидопинг 
агенције Републике Србије доноси следећу 

 
ОДЛУКУ  

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга  
Услуге доставе пакета  

Достава узорака са допинг контрола у акредитоване лабораторије у иностранству  
ЈН број 1.2.1/2019 

 
Уговор за јавну набавку услуга Услуге доставе пакета Достава узорака са допинг контрола 
у акредитоване лабораторије у иностранству, ЈН број 1.2.1/2019, додељује се понуђачу 
FLYING CARGO YU д.о.о., Аутопут за Нови Сад 215, 11080 Београд, матични број 17356895, 
ПИБ 100829594, у вредности  до 690.000, 00 динара без ПДВ-а. 

 
Ову одлуку у року три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Антидопинг агенције Републике Србије. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
1. Наручилац је дана 13.2.2019. године Одлуком број 25-0213-2, покренуо поступак јавне 
набавке мале вредности услуга Услуге доставе пакета  Достава узорака са допинг контрола 
у акредитоване лабораторије у иностранству, ЈН број 1.2.1/2019. 
 
2. Позив за подношење понуда број 25-0214-2, Наручилац је објавио на Порталу Управе за 
јавне набавке и интернет страници Наручиоца дана 14.2.2019. године, у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца 
приспела је 1 понуда. 
  
3. Јавно отварање понуда спроведено је дана 25.2.2019. године у просторијама Антидопинг 
агенције Републике Србије, Београд, Трг Републике 3, са почетком у 15.00 часова, од стране 
Комисије за јавну набавку, именоване Решењем о образовању комисије број бр. 25-0213-3, од 
13.2.2019. године, у присуству представника понуђача. 
 
4. Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени 
понуда и саставила Извештај о стручној оцени понуда бр. 25-0226-1 од 26.2.2019. године, у 
коме је  констатовала следеће: 
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- Предмет јавне набавке: Услуге доставе пакета  
Достава узорака са допинг контрола у акредитоване лабораторије у иностранству 
 
- Процењена вредност набавке: 690.000, 00 динара (без ПДВ-а).   
 
- Укупан број поднетих понуда: 1 
 
- Благовремено поднете понуде: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Пoнуђач Датум 
пријема Час 

25-0225-1 FLYING CARGO YU д.о.о., Аутопут за Нови Сад 215, 11080 
Београд 

25.2.2019. 14.25 

 
- Неблаговремене понуде: нема их 
 
- Одбијене понуде, разлози за одбијање и цена: нема их 
 
- Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена. С обзиром на то, да је 
обим ових услуга немогуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио 
максималну вредност уговора, док је вредност из понуде, збир јединичних цена. Таква 
укупна вредност представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и 
служи за вредновање понуда по том основу. 
 

1. - Ранг листа понуђача према критеријуму најниже понуђене цене:  

Ранг листа Пoнуђач Понуђена цена без ПДВ-а  
(укупна јединична цена) 

1 
FLYING CARGO YU д.о.о., 
Аутопут за Нови Сад 215, 11080 
Београд 

Цене за Аустрију и Немачку: 
8200 динара за доставе пакета до 10 кг и 
 9500 динара за доставе палета до 25 кг  

Збир јединичних цена: 17700 динара 
 
НАПОМЕНА: Јавна набавка ће се реализовати до максималног износа од 690.000 динара без 
ПДВ-а, а у складу са јединичним ценама из понуде. 
 
- Назив понуђача чија је понуда најповољнија: FLYING CARGO YU д.о.о., Аутопут за 
Нови Сад 215, 11080 Београд 
 

5. Комисија после стручне оцене понуда предлаже да се уговор о јавној набавци додели 
понуђачу: FLYING CARGO YU д.о.о., Аутопут за Нови Сад 215, 11080 Београд, за понуду бр. 
140/2019  од 22.02.2019. године, заведену код наручиоца под бројем 25-0225-1 од  25.02.2019. 
године 
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6. Имајући у виду наведено, директор прихвата предлог Комисије за јавне набавке, те на 
основу законског овлашћења, доноси одлуку о додели уговора као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се  поднети захтев за заштиту 
права Наручиоцу, у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи 
елементе прописана чланом 151. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева дужан 
је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије  у износу прописаном чланом 156. 
Закона о јавним нававкама.  
 

 
ДИРЕКТОР 
 

 
 

        Др Милица Вукашиновић-Весић 
 

 


