
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Завод за здравствену заштиту радника  
Министарства унутрашњих послова 
Београд, Дурмиторска 9 
Интернет презентација: www.zzzzmup.rs  
Електронска пошта: info@zzzzmup.rs  
Број протокола: 653-6 
Датум : 12.06.2019. 
Број ЈНМВ : 02-19 
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС“. бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
и извештаја комисије за јавну набавку мале вредности, директор доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

1.На основу решења о формирању Комисије за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 02-19, 
Набавка реагенаса и потрошног материјала за  потребе лабораторије Завода за здравствену заштиту 
радника МУП-а.,  иста се дана 24.05.2019. године у 12,00 часова састала у саставу:  

1. Гордана Џингалашевић,  председник 
2. Звездан Срнић, члан 
3. Игор Јовичић, члан 

2.Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности објављен на порталу УЈН и  
интернет страници Завода за здравствену заштиту радника МУП-а www.zzzzmup.rs,  дана  16.05.2019. 
године. 

   3.Процењена вредност јавне набавке износи  4.600.000,00 динара, и то по партијама: 

1.Тест за одређивање окултне крви у узорку фецеса – 50.000,00 динара 
2.Затворени систем за узорковање крви – 950.000,00 динара 
3.Игле и холдери за затворени систем узорковања крви 350.000,00динара 
4.ПВЦ, стакло и остало- 300.000,00 динара 

                5.Тест траке за апарат URISCAN PRO II или одговарајуће 500.000,00динара 
6.Вакуете за аутоматско одређивање седиментације еритроцита за апарат 
Monitor-100 или одговарајуће – 900.000,00 динара 
7.Реагенс за одређивање вредности INR-а из капиларне крви за апарат Coag S 
или одговарајуће - 250.000,00 динара 



8.Реагенси и потрошни материјал за хематолошки апарат Мicros ES60  или 
одговарајуће - 300.000,00 динара 
9.Панел тестова за квалитативно одређивање психоактивних супстанци у урину 
(опијати, марихуана, кокаин, екстази, амфетамини), пластичне касете, 
имунохемија - 800.000,00 динара 

                10.Реагенси и потрошни материјал за апарат АIA 360 или одговарајуће -   
                300.000,00 динара 

 

 

 

4.Није било неблаговремених понуда. 

5.Благовремено,  односно закључно са 24.05.2019. године, до  11:45 часова, пристигле су понуде и 
то по наведеном редоследу: 

1. “Beocompass d.o.o.”,ул. Звечанска 60, Београд, заводни број 675 од 22.05.2019. 
године, 
а понудом за партију број 1 у укупној вредности од 27.540,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

2. „Vicor d.o.o.”,ул. Булевар Маршала Толбухина 42, Београд, заводни број 679 од 
23.05.2019. године, 
а понудом за партију број 3 у укупној вредности од 304.575,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-35 дана. 

3. „SCOR  d.o.o.”,ул Светозара Марковића 22,  Ниш, заводни број 680 од 23.05.2019. 
године, 
са понудом за партију број 2 у укупној вредности од 844.760,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде- 30 дана. 

4. „Labteh d.o.o.“, ул.Генерала Михаила Недељковића 87 ,  Београд, заводни број 682 од 
23.05.2019. године, 
са понудом за партију број 8 у укупној вредности од 227.605,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 

5. „BIOLOGIST GROUP d.o.o.“, ул.Пожешка 67А ,  Београд, заводни број 686 од 
24.05.2019. године, 
са понудом за партију број 9 у укупној вредности од 460.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 

6. „Elitech SR d.o.o.“, ул. Боже Јанковића 42,  Београд, заводни број 687 од 24.05.2019. 
године, 
са понудом за партију број 6 у укупној вредности од 900.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

7. „Superlab d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића 25, Београд, заводни број 690 од 
24.05.2019. године, 
са понудом за партију број 1 у укупној вредности од 26.340,00 динара без ПДВ-а и 
са понудом за партију број 4 у укупној вредности од 249.596,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-45 дана. 



8.  „ProMedia d.o.o.“, ул. Краља Петра 1 114, Кикинда, заводни број 691 од 24.05.2019. 
године, 
са понудом за партију број 1 у укупној вредности од 25.620,00 динара без ПДВ-а, 
са понудом за партију број 7 у укупној вредности од 220.500,00 динара без ПДВ-а и  
са понудом за партију број 9 у укупној вредности од 472.000,00 динара без ПДВ-а 
рок важења понуде-90 дана.  

9. „Grosis d.o.o.“, ул. Пантелејска 77,  Ниш, заводни број 692 од 24.05.2019. године, 
са понудом за партију број 4 у укупној вредности од 228.500,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-120 дана. 

10. „Dialab d.o.o.“, ул. Цариградска 1,  Београд, заводни број 693 од 24.05.2019. године, 
са понудом за партију број 9 у укупној вредности од 720.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

11. „Euromedicina d.o.o.“, ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад, заводни број 694 од 
24.05.2019. године, 
са понудом за партију број 10 у укупној вредности од 241.536,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 

12. „Primax  d.o.o.“,ул. Водоводска 158а,  Београд, заводни број 696 од 24.05.2019. године, 
са понудом за партију број 5 у укупној вредности од 481.734,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-61 дан. 

 
                                  6.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена 

 
 

                                  
 

                                  7.Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: 
 

1. Понуда понуђача „BIOLOGIST GROUP d.o.o.“, ул.Пожешка 67А ,  Београд, заводни број 
686 од 24.05.2019. године, са понудом за партију 9: Панел тестова за квалитативно 
одређивање психоактивних супстанци у урину (опијати, марихуана, кокаин, екстази, 
амфетамини), пластичне касете, имунохемија. Комисија констатује да се  понуда 
одбија као неодговарајућа за понуђена добра из партије 9, јер је понуђач понудио 
производ и за њега доставио узорак који није у складу са захтевима из конкурсне 
документације. Понуђени узорак није у касети, а узорковање је тракама, које не 
испуњавају техничке захтеве  наше  лабораторије. 

 
2. Понуда понуђача „Grosis d.o.o.“, ул. Пантелејска 77,  Ниш, заводни број 692 од 

24.05.2019. године, са понудом за партију 4:ПВЦ, стакло и остало. Комисија констатује 
да се  понуда одбија као неодговарајућа за понуђена добра из партије 4, јер је 
понуђач понудио производ за ставку 5: PVC epruveta, 10mL, konusna (tip”Spektar”)  и за 
њега доставио узорак који није у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Понуда је оцењена као неодговарајућа због техничких недостатака који се односе на 
 тип „Спектар“ епрувету, која  подразумева одређену обраду ивице отвора епрувете и 
одређену дебљину зида епрувете.  

 
 
 
 
 



8.Комисија констатује најповољније понуде за партије 1-10  : 
 

1. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 1- Тест за одређивање 
окултне крви у узорку фецеса,  доставио понуђач „ProMedia d.o.o.“, ул. Краља Петра 1 
114, Кикинда.   

2. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 2- Затворени систем за 
узорковање крви,  доставио понуђач „SCOR  d.o.o.“, Светозара Марковића 22,  Ниш.  

3. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 3- Игле и холдери за 
затворени систем узорковања крви,  доставио понуђач „Vicor d.o.o.”,ул. Булевар 
Маршала Толбухина 42, Београд.   

4. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 4- ПВЦ, стакло и остало,  
доставио понуђач „Superlab d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића 25, Београд.   

5. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 5- Тест траке за апарат 
URISCAN PRO II или одговарајуће,  доставио понуђач „Primax  d.o.o.“,ул. Водоводска 
158а,  Београд.   

6. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 6- Вакуете за аутоматско 
одређивање седиментације еритроцита за апарат Monitor-100 или одговарајуће,  
доставио понуђач „Elitech SR d.o.o.“, ул. Боже Јанковића 42,  Београд.   

7. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 7- Реагенс за одређивање 
вредности INR-а из капиларне крви за апарат Coag S или одговарајуће,  доставио 
понуђач „ProMedia d.o.o.“, ул. Краља Петра 1 114, Кикинда.   

8. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 8- Реагенси и потрошни 
материјал за хематолошки апарат Мicros ES60  или одговарајуће,  доставио понуђач 
„Labteh d.o.o.“, ул.Генерала Михаила Недељковића 87 ,  Београд.   

9. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 9- Панел тестова за 
квалитативно одређивање психоактивних супстанци у урину (опијати, марихуана, 
кокаин, екстази, амфетамини), пластичне касете, имунохемија,  доставио понуђач 
„ProMedia d.o.o.“, ул. Краља Петра 1 114, Кикинда. 

10. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 10- Реагенси и потрошни 
материјал за апарат АIA 360 или одговарајуће,  доставио понуђач „Euromedicina 
d.o.o.“, ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад. 

 

 

 

 

 



9. Уговор за набавку додељује се понуђачима:  

 

1. „ProMedia d.o.o.“, ул. Краља Петра 1 114, Кикинда, за партијe 1,7 и 9. 

2. „SCOR  d.o.o.“, Светозара Марковића 22,  Ниш, за партију 2. 

3. „Vicor d.o.o.”,ул. Булевар Маршала Толбухина 42, Београд, за партију  3. 

4. „Superlab d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића 25, Београд, за партију  4. 

5. „Primax  d.o.o.“,ул. Водоводска 158а,  Београд, за партију 5. 

6. „Elitech SR d.o.o.“, ул. Боже Јанковића 42,  Београд, за партију  6. 

7. „Labteh d.o.o.“, ул.Генерала Михаила Недељковића 87 ,  Београд, за партију  8. 

8. „Euromedicina d.o.o.“, ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад, за партију  10. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев  за заштиту права у року од 5 дана од дана 
пријема исте. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу непосредно, 
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. Примерак  захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

 

                                    

Доставити: 

-књиговoдству,                                                                                                                                                                                                   
-набавној служби и                                                                                                                                                                            
-архиви.                                                                                                          Завод за здравствену заштиту радника  
                                                                                                                             Министарства унутрашњих послова 
                                                                                                                                                     ДИРЕКТОР 
                                                                                                                                           др Милан Петковић    

 


