
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и 
Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 950/5 од 28.05.2014.г., директор Градског завода за 
геронтологију и палијативно збрињавање, Београд , доноси  

О Д Л У К У 

о додели Уговора 

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, као наручилац, у поступку 
јавне набавке бр.6/2014, Уговор о јавној набавци услуге санитарних прегледа запослених 
Завода  додељује понуђачу Градски завод за јавно здравље, Београд, ул. Булевар деспота 
Стефана бр.54а, 11000 Београд. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је дана 09.05.2014. године 
донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.950, за јавну набавку 
услуге  санитарних прегледа запослених Завода . 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 15.05.2014.године, објавио позив за подношење 
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетe су 3 понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 950/5 од 28.05.2014. године, Комисија за јавне набавке 
је констатовала следеће: 

1. Врста предмета јавне набавке: услугe 
2. Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке: услуге санитарних прегледа, ОРН:85100000- здравствене услуге; 

Редни број јавне набавке: 6/2014 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 250.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 424331 

Процењена вредност јавне набавке 250.000,00 динара (без ПДВ-а):  

Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: члан 39.став 1. 

Закона о јавним набавкама- јавна набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна 

процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара. 

3. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена 
цена. 

4. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена Датум и час пријема понуде 

Институт за јавно здравље Србије''др 
Милан Јовановић Батут'' 

1059 23.05.2014.г., 10.00 h 



Градски завод за јавно здравље, Београд 1023 21.05.2014.г., 08.20 h 

Завод за здравствену заштиту радника 
''Железница Србије'' 

1056 23.05.2014.г., 10.30 h 

 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

Институт за јавно здравље Србије''др 
Милан Јовановић Батут'' 

Понуђена цена изнад процењене 
вредности јавне набавке 

 

352.500,00 дин. без 
ПДВ-а 

Завод за здравствену заштиту радника 
''Железница Србије'' 

Понуђена цена изнад процењене 
вредности јавне набавке 

 

278.500,00 дин. без 
ПДВ-а 

 

Образложење: 

Понуда Института за јавно здравље Србије''др Милан Јовановић Батут'' бр.1059 од 23.5.2014. је 

оцењена као неприхватљива јер садржи укупно понуђену цену у износу од 352.500,00 дин. без 

ПДВ-а што је изнад процењене вредности јавне набавке - 250.000,00 динара без ПДВ-а, чиме 

нису испуњени услови за доделу уговора. 

Понуда Завод за здравствену заштиту радника ''Железница Србије'' бр.1056 од  23.5.2014. је 

оцењена као неприхватљива јер садржи укупно понуђену цену у износу од 278.500,00 дин. без 

ПДВ-а што је изнад процењене вредности јавне набавке - 250.000,00 динара без ПДВ-а, чиме 

нису испуњени услови за доделу уговора. 
5. Ранг листа понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Градски завод за јавно здравље, Београд 233.437,50 без ПДВ-а 

Образложење: 

Понуда Градског завода за јавно здравље, Београд бр. 1023 од 21.5.2014.г. је оцењена као одговарајућа и 
прихватљива јер има најнижу понуђену цену и испуњава остале услове предвиђене конкурсном 
документацијом. Није прихваћена примедба представника Института за јавно здравље Србије''др Милан 
Јовановић Батут'' евидентирана у Записнику о отварању понуда бр. 950/4 од 23.5.2014.г., да понуђач 
Градски завод за јавно здравље, Београд није доставио одлуку, односно решење Министраства здравља 
РС, него мишљење о посебном, односно искључивом праву на обављање делатности пружања услуга за 
коју је Градски завод за јавно здравље регистрован. У конкурсној документацији Градског завода за 
геронтологију и палијативно збрињавање, Београд бр.950/3 од 15.5.2014.г. је наведено да је понуђач у 
обавези да достави као доказ за тачку 6) члана 75. Закона о јавним набавкама, важећу дозволу надлежног 
органа, односно Министарства здравља РС о испуњености услова за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке. Градски завод за јавно здравље, Београд је доставио мишљење Министарства 
здравља РС број: 022-04-7/2009-02 од 2.2.2009.г. о посебном, односно искључивом праву на обављање 
делатности пружања услуга за коју је Градски завод за јавно здравље регистрован, у коме се констатује да 
је ''одредбом члана 119.120. и 121. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005), 
утврђена надлежност Завода за јавно здравље, који поред осталих, обављају и следећу здравствену 
делатност: ''социјално-медицинску, хигијенско-еколошку,епидемиолошку и микробиолошку здравствену 
делатност. Завод за јавно здравље врши бактериолошке,серолошке,вирусолошке, хемијске и 
токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, 



ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести.'' 
Имајући у виду напред изнето, чланови Комисије су констатовали да је поднет правно валидан доказ о 
испуњености  услова из члана  члана 75. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012)   

Директор Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је прихватио 
предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео Oдлуку о додели Уговора, као у 
изреци ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Oдлуке понуђач може  
поднети Захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

Шеф Одељења за опште и правне послове 

Раде Таталовић, дипл.правник      Директор 

Др Далибор Паспаљ, спец.физик.мед.и    
рехабилитације, спец. геронтологије 

         


