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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 07-19, услуге: Одржавање лабораторијског 
информационог система „СЛИС“ за потребе Заводa за здравствену заштиту радника МУП-а  (на период од једне 
године).  

 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  31.10.2019. 
године.                                                                                                                 

3. Процењена вредност јавне набавке износи  1.000.000,00 динара. 

                4.  Благовремено,  односно закључно са 08.11.2018. године, до  11:45 часова, пристигла је једна 
понуда: 

4.1.EUROMEDICINA  D.O.O., ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад, заводни број 1729 од 05.11.2019. године,са 
понудом  у вредности од 840.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.008.000,00 са ПДВ-ом, 

Рок важења понуде-60 дана.    
Рок плаћања – 60 дана.                                                                  

                            5. Неблаговремених  понуда није било. 
 6. Није било примедба на понуде и поступак  отварања понуда. 
 

                            7. Комисија је оценила да је најповољнију понуду доставио понуђач – EUROMEDICINA D.O.O., 
ул. Лазе Лазаревића 25,  Нови Сад и предлаже да се истом додели уговор.   



 

 

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.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.                                                                                                          в.д. директора Завода МУП-а                                                                                                                             
.                                                                                                                           др Милан Петковић 


