
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: 1021-7 
Датум : 15.06.2018. 
Број ЈНМВ : 03-18 
 

 

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.  Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 03-18, добра: Канцеларијски материјал за потребе  
Завода за здравствену заштиту радника МУП-а  , ОРН 30192000  – канцеларијски материјал и 30125110 – тонери  

 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  29.05.2018. 
године. 

 

3. Процењена вредност набавке износи 1.800.000,00 динара. 

Партија 1 ОРН  - 30192000  – канцеларијски материјал износи 1.200.000,00 динара. 

Партија 2 ОРН  - 30125110 – тонери износи 600.000,00 динара. 

4. Благовремено,  односно закључно са 06.06.2018. године, до  11:45 часова, пристигле су понуде и 
то по наведеном редоследу: 

1. TABULIR KOMERC  D.O.O. ул. Краљице Наталије 45,  Београд, заводни број 1075 од 
05.06.2018 године, 
са понудом за партију број 1 у вредности од 333.995,00 динара без ПДВ-а, 
 рок важења понуде-30 дана.                                                                      

2. AIGO BUSSINES SYSTEM  D.O.O. ул. Кнегиње Зорке 25-27,  Београд, заводни број 1076 
од 06.06.2018 године, 
са понудом за партију број 2 у вредности од 962.645,00 динара без ПДВ-а, 
 рок важења понуде-30 дана.                                                                      

3. KOMPAS KOMERC  D.O.O.,  ул. Ђорђа Чутуковића 40, Земун, заводни број 1078 од 
06.06.2018 године, 



са понудом за партију број 1 у вредности од 349.721,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 

4. AMPHORA D.O.O.,  ул. Булевар војводе Мишића 10,  Београд, заводни број 1079 од 
06.06.2018 године, 
са понудом за партију 1 у вредности од 385.802,00 динара без ПДВ-а и за партију број 
2 у вредности од 1.122.014,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-30 дана. 

5. FIDUCIA 011 D.O.O. ,ул.Учитељска 60, Београд , заводни број 1083 од 06.06.2018 
године, 
са понудом за партију број 1 у вредности од 356.342,50 динара без ПДВ-а за партију 
број 2  у вредности од 1.121.435,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

6. OLIMPIJA 90E D.O.O ул. Синђелићева 32, Чачак, заводни број 1084 од 06.06.2018 
године, 
са понудом за партију број 2 у вредности од 1.179.866,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

7. BIGZ OFFICE GROUP D.O.O ул. Булевар војводе Мишића 17, Београд, заводни број 1085 
од 06.06.2018 године, 
са понудом за партију број 1 у вредности од 346.992,40 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

8. D.M.B  D.O.O.,  ул. Велемајстора Боре Костића 49, Београд, заводни број 1086 од 
06.06.2018 године, 
са понудом за партију број 2 у вредности од 1.023.200,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-31 дан. 

9. PROFIT-BOJOVIĆ D.O.O., ул. Гандијева 56/5,  Београд, заводни број 1087 од 06.06.2018 
године, 
са понудом за партију број 2 у вредности од 953.100,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-95 дана. 

 
                 

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

7. Извештај комисије у саставу: 
 

1. Гордана Петровић,  председник 
2. Татјана Граовац, члан 
3.  Игор Јовичић, члан 

8. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 1-Kанцеларијски материјал,  
доставио TABULIR KOMERC  D.O.O. ул. Краљице Наталије 45,  Београд и предлаже да 
се истом додели уговор.   

9. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 2- Тонери ( ОРИГИНАЛ),  
доставио PROFIT-BOJOVIĆ D.O.O., ул. Гандијева 56/5,  Београд и предлаже да се истом 
додели уговор.   



. 
 

10. Уговор за набавку додељује се понуђачима:  

 

1. TABULIR KOMERC  D.O.O. ул. Краљице Наталије 45,  Београд, за партију број 1. 

2. PROFIT-BOJOVIĆ D.O.O., ул. Гандијева 56/5,  Београд, за партију број 2. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев  за заштиту права у року од 10 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.Број жиро рачуна на који подносилац 
приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

 

 

                                    

Доставити: 

-књиговoдству,                                                                                                                                                                                                   
-набавној служби и                                                                                                                                                                            
-архиви.                                                                                                          Директор Завода МУП-а                                                                                                                             
.                                                                                                                           др Милан Петковић 


