
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: 912-8 
Датум : 23.07.2020. 
Број ЈНМВ : 02-20 
 

 

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 02-20, 
Набавка реагенаса и потрошног материјала за  потребе лабораторије Завода за здравствену заштиту 
радника МУП-а.,  иста се дана 13.07.2020. године у 12,00 часова састала у саставу:  

1.1. Гордана Џингалашевић,  председник 
1.2 Звездан Срнић, члан 
1.3. Игор Јовичић, члан 

2.  Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке – отворени поступак објављен на порталу 
УЈН и  интернет страници Завода за здравствену заштиту радника МУП-а www.zzzzmup.rs,  дана  30.06.2020. 
године. 

3.  Процењена вредност јавне набавке износи  4.990.000,00 динара, и то по партијама: 

3.1. Тест за одређивање окултне крви у узорку фецеса – 350.000,00 динара 
3.2. Затворени систем за узорковање крви – 1.170.000,00 динара 
3.3. ПВЦ, стакло и остало- 264.000,00 динара  
 3.4. Тест траке за апарат URISCAN PRO II или одговарајуће - 487.000,00 динара 

3.5. 
Вакуете за аутоматско одређивање седиментације еритроцита за апарат Monitor-100 
или одговарајуће – 950.000,00 динара 

3.6. 
Реагенс за одређивање вредности INR-а из капиларне крви за апарат Coag S или 
одговарајуће - 158.000,00 динара 

3.7. 
Реагенси и потрошни материјал за хематолошки апарат Мicros ES60  или одговарајуће - 
124.000,00 динара 

3.8. Панел тестова за квалитативно одређивање психоактивних супстанци у урину (опијати, 



марихуана, кокаин, екстази, амфетамини), пластичне касете, имунохемија - 355.000,00 
динара 

         3.9. 
       3.10. 
       3.11. 
       3.12.                                                                      

 

Реагенси и потрошни материјал за апарат АIA 360 или одговарајуће - 242.000,00 динара 
Реагенси и потрошни материјал за апарат Sysmex XP-300 или одговарајуће- 420.000,00 
динара 
Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор Ilab 300 plus или  
одговарајуће-287.000,00 динара 
Реагенси и потрошни материјал за хематолошки анализатор Мicrosemi CRP  или 
одговарајуће-183.000,00 динара 

 

4. Није било неблаговремених понуда. 

5. Благовремено,  односно закључно са 13.07.2020. године, до  11:45 часова, пристигле су понуде и 
то по наведеном редоследу: 

5.1.“Beocompass” d.o.o.,ул. Звечанска 60, Београд, заводни број 986 од 09.07.2020. 
године, 
са понудом за партију број 1 у укупној вредности од 17.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 
5.2.„Neomedica“ d.o.o.,ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86, Ниш, заводни број 
988 од 09.07.2020. године, 
а понудом за партију број 8 у укупној вредности од 462.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-90 дана. 
5.3.„ProMedia“ d.o.o., ул. Краља Петра 1 114, Кикинда, заводни број 990 од 10.07.2020. 
године, 
са понудом за партију број 1 у укупној вредности од 17.080,00 динара без ПДВ-а, 
са понудом за партију број 6 у укупној вредности од 157.500,00 динара без ПДВ-а и  
са понудом за партију број 8 у укупној вредности од 351.000,00 динара без ПДВ-а 
рок важења понуде-90 дана.  
5.4.„Primax“  d.o.o.,ул. Водоводска 158а,  Београд, заводни број 991 од 10.07.2020. 
године, 
са понудом за партију број 4 у укупној вредности од 481.734,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-61 дан. 
5.5.„SCOR“  d.o.o,ул Светозара Марковића 22,  Ниш, заводни број 994 од 10.07.2020. 
године, 
са понудом за партију број 2 у укупној вредности од 1.158.030,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде- 65 дана. 
5.6.„Labteh“ d.o.o., ул.Генерала Михаила Недељковића 87 ,  Београд, заводни број 995 
од 10.07.2020. године, 
са понудом за партију број 7 у укупној вредности од 127.105,00 динара без ПДВ-а и 
са понудом за партију број 12 у укупној вредности од 181.985,00 динара без ПДВ-а 
рок важења понуде-30 дана. 
5.7.„YUNICOM“ d.o.o., ул.Булевар ослобођења 185 ,  Београд, заводни број 996 од 
13.07.2020. године, 
са понудом за партију број 10 у укупној вредности од 419.320,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 



5.8.„MAKLER“ d.o.o., ул. Београдска 39/7 ,  Београд, заводни број 997  од 13.07.2020. 
године, 
са понудом за партију број 11 у укупној вредности од 286.608,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 
5.9.„Superlab“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића 25, Београд, заводни број 998 од 
13.07.2020. године, 
са понудом за партију број 1 у укупној вредности од 14.596,00 динара без ПДВ-а и 
са понудом за партију број 3 у укупној вредности од 276.490,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-45 дана. 
 
5.10.„Elitech SR“ d.o.o., ул. Боже Јанковића 42,  Београд, заводни број 999 од 
13.07.2020. године, 
са понудом за партију број 5 у укупној вредности од 900.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-45 дана. 
5.11.„Euromedicina“ d.o.o., ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад, заводни број 1007 од 
13.07.2020. године, 
са понудом за партију број 9 у укупној вредности од 241.536,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 
 

 
                 

                         6.Нису уочени никакви недостаци приликом отварања  понуда. 
 
                         7.Није било примедби на поступак отварања понуда. 

                                         8.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена 
 
 

                                  
 

 
 

9.Комисија констатује најповољније понуде за партије 1-12  : 
 
9.1.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 1- Тест за одређивање 
окултне крви у узорку фецеса,  доставио понуђач „Superlab“ d.o.o., ул. Милутина 
Миланковића 25, Београд,.   

9.2.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.  

9.3.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 3- ПВЦ, стакло и остало,  
доставио понуђач „Superlab d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића 25, Београд.   

9.4.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 4- Тест траке за апарат 
URISCAN PRO II или одговарајуће,  доставио понуђач „Primax“  d.o.o.,ул. Водоводска 
158а,  Београд.   



9.5.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 5- Вакуете за аутоматско 
одређивање седиментације еритроцита за апарат Monitor-100 или одговарајуће,  
доставио понуђач „Elitech SR d.o.o.“, ул. Боже Јанковића 42,  Београд.   

9.6.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 6- 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.   

9.7.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 7- Реагенси и потрошни 
материјал за хематолошки апарат Мicros ES60  или одговарајуће,  доставио понуђач 
„Labteh d.o.o.“, ул.Генерала Михаила Недељковића 87 ,  Београд.    

9.8.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 8- 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.   

9.9.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 9- Реагенси и потрошни 
материјал за апарат АIA 360 или одговарајуће,  доставио понуђач „Euromedicina 
d.o.o.“, ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад. 

9.10.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 10- Реагенси и 
потрошни материјал за апарат Sysmex XP-300 или одговарајуће,  доставио понуђач 
„YUNICOM“ d.o.o., ул.Булевар ослобођења 185 ,  Београд. 

9.11.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 11- Реагенси и 
потрошни материјал за биохемијски анализатор Ilab 300 plus или  одговарајуће,  
доставио понуђач „MAKLER“ d.o.o., ул. Београдска 39/7 ,  Београд. 

9.12.Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 12- Реагенси и 
потрошни материјал за хематолошки анализатор Мicrosemi CRP  или одговарајуће,  
доставио понуђач „Labteh“ d.o.o., ул.Генерала Михаила Недељковића 87 ,  Београд. 

 

 

10. Уговор за набавку додељује се понуђачима:  

 

10.1.„Superlab d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића 25, Београд, за партије  1 и 3. 

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

10.3. „Primax  d.o.o.“,ул. Водоводска 158а,  Београд, за партију 4. 

10.4. „Elitech SR d.o.o.“, ул. Боже Јанковића 42,  Београд, за партију  5. 

10.5. „ProMedia d.o.o.“, ул. Краља Петра 1 114, Кикинда, за партијe 6 и 8. 



10.6. „Labteh d.o.o.“, ул.Генерала Михаила Недељковића87 ,Београд, за партије7 и 12. 

10.7. „Euromedicina d.o.o.“, ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад, за партију  9. 

10.8. „YUNICOM“ d.o.o., ул.Булевар ослобођења 185 ,  Београд, за партију 10. 

10.9. „MAKLER“ d.o.o., ул. Београдска 39/7 ,  Београд, за партију 11. 

 

 

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 
                                                                                                                                                ВД ДИРЕКТОР 
                                                                                                                                           др Милан Петковић    

 


