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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 су радови на санацији крова на згради Завода за 
здравствену заштиту радника Министарсва унутрашњих послова. 

2.На основу решења о формирању Комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 08-18, 
Санација крова на згради Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, формирана је комисија у 
саставу:  

1. Горан Пурић,  председник 
2. Милован Лонцовић, члан 
3. Игор Јовичић, члан 

3.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  
21.08.2018. године. 

4.Процењена вредност јавне набавке износи  3.000.000,00 динара. 

5.Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

6.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

7.Благовремено,  односно закључно са 29.08.2018 године, до  11:45 часова, пристигла је једна 
понуда : 

1. „ИЗОЛИНВЕСТ“ Д.О.О., ул. Волгина  73,  Београд . 
1.1 Заводни број 1558 од 29.08.2018 године. 
1.2 Укупна понуђена  цена  са свим зависним трошковима износи: 2.957.834,00 
динара без ПДВ-а. 
1.3 Укупна понуђена  цена  са свим зависним трошковима износи: 3.549.400,80 
динара са ПДВ-ом 



1.4 Рок важења понуде : 60 дана.  
1.5 Начин и услови плаћања:  Авансно плаћање 100%, у року од два дана од 
дана трансфера  средстава од надлежног министарства. 
1.6 Рок за завршетак радова: 60 дана од дана увођења у посао  
1.7 Рок гаранције за изведене радове: 2 године 

                                                                     
8.Није било неблаговремених понуда.     
               
9.Није било примедби на поступак отварања понуда. 
 
10. Комисија је констатовала да понуђач „ИЗОЛИНВЕСТ“ Д.О.О., ул. Волгина  73,  Београд , у 
потпуности испуњава све услове тражене у конкурсној документацији, укупна понуђена цена је 
испод процењене вредности јавне набавке  и предлаже да се истом додели уговор за предметну  
јавну набавку ЈНМВ 08-18.  

                  11.           Уговор за набавку додељује се понуђачу:  

       „ИЗОЛИНВЕСТ“ Д.О.О., ул. Волгина  73,  Београд 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев  за заштиту права у року од 5 дана од 
дана пријема исте, на основу члана 149. ЗЈН. 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. 

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

                               

Доставити: 

-књиговoдству,                                                                                                                                                                                 
-набавној служби и                                                                                                                                                                            
-архиви.                                                                                                         

                                                                                                            
 
 
                                                                                                      Завод за здравствену заштиту радника  
                                                                                                        Министарства унутрашњих послова 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР 
                                                                                                                       др Милан Петковић    

                                                                                                                                                                                                                                                


