
На основу чл. 39,55. став 1. тачка 2. и 60 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 
124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку 
радова- Санација крова на згради Завода за здравствену заштиту радника МУП-а - ЈНМВ 08-2018, 
бр.1511 од 21.08.2018.год., Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих 
послова, Београд, Дурмиторска 9 упућује  
 
 

 
ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗА РАДОВЕ- Санација крова на згради Завода за здравствену заштиту радника МУП-а - ЈНМВ 

08-2018 
 

 
1. Подаци о наручиоцу: 
 
Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова 
Адреса: Београд, Дурмиторска 9 
ПИБ: 100182356 
М.Б.: 07078978 
Тел: 011/3615-538 
Маил: ijovicic@zzzzmup.rs  
 
2. Врста наручиоца 

Здравствена установа основана од стране Владе Републике Србије 
 
3. Врста поступка јавне набавке- јавна набавка мале вредности 
4. Назив и ознака из општег речника набавки-  

45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови  
 

5. У случају подношења понуде са подизвођачем, навести проценат вредности набавке 
која ће се извршити преко подизвођача. 

6. Критеријум за доделу уговора је нанижа понуђена цена. 
 

7. Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на сајту 
Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова. 
   

8. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, тако да сви листови понуда буду 
повезани, са назнаком назива и адресе и телефона понуђача, лица за контакт и са 
назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Санација крова на 
згради Завода за здравствену заштиту радника МУП-а - ЈНМВ 08-2018, уз напомену „не 
отварати“, поштом или лично на адресу Завод за здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова, Београд, Дурмиторска 9. Понуде које се не доставе на назначен начин 
комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуде које стигну у оштећеној или 
незапечаћеној коверти.  
 

9.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  



Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до 29.08.2018.године најкасније 
до 11:45 часова. Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном 
позиву, сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, 
по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да 
су поднете неблаговремено. 
  

10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за 
подношење понуда, односно 29.08.2018.године у 12:00 часова, у присуству Понуђача,у 
згради Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, Београд, 
Дурмиторска 9. 
 

11. Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, 
Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку. Ако га не поднесу, у 
поступку учествују као обична јавност.  
 

12.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети у року од 10 
дана од дана јавног отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на 
сајту Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у 
року од три дана од дана доношења Одлуке. 
 

13. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ код наручиоца је Игор Јовичић,  011/3615-538, маил: 
ijovicic@zzzzmup.rs  

 
 
 
 
 
 
У Београду, 21.08.2018. године 


