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МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“,бр.124/12, 

14/15 и 68/15), а у вези са чланом 107. ЗЈН, по достављању извештаја о стручној оцени понуда 

Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал, у поступку јавне набавке мале 

вредности бр.3/16 - Лабораторијски материјал директор Дома Здравља „Мали Зворник“, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности, бр.3/16 - Лабораторијски 

материјал, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, по објављеном позиву 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

19.05.2016.године, и то за Партију II – Вакутејнери и Партију IV – Остали потрошни 

материјал.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.3/16 од 11.05.2016.године, 

покренут је поступак јавне набавке Лабораторијски материјал за потребе Дома здравља „Мали 

Зворник“, у поступку јавне набавке мале вредности бр.3/16.  

 Предмет набавке је Лабораторијски материјал. 

 Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 1.333.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати 

засебно, и то: 

Партија I - Реагенси за апарат Nyco Card Reader II I BT 1500 процењена вредност: 

413.930,00 динара без ПДВ-а;   

     Партија II - Вакутејнери процењена вредност: 594.315,00 динара без ПДВ-a;  

Партија III - Реагенси за биохемијски апарат процењена вредност: 147.530,00 динара 

без ПДВ-a; 

     Партија IV - Остали потрошни материјал процењена вредност: 174.855,00 динара без 

ПДВ-a.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  

- 33696500 – Лабораторијски реагенси 

- 33140000 – Медицински потрошни материјал 

 Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Дома здравља „Мали Зворник“ за 

2016.годину, на позицији под редним бројем 1.1.3. Средства су обезбеђена у Финансијском 

плану за 2016.годину. 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији. 

 Након објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, дана 19.05.2016.године и 

прикупљања понуда, Комисија за јавну набавку бр.3/16, образована решењем бр.3-16/1 од 

11.05.2016.године, у следећем саставу (у даљем тексту: Комисија наручиоца): 

 



1. Драгољуб Васић, дипломирани правник, члан, 

2. Јелена Ћота-Мишић, дипл.фармацеут-медицински биохемичар, члан, 

3. Валентина Ристић, медицински техничар, члан, 

спровела је јавно отварање приспелих понуда дана 31.05.2016.године, почев од 13:15 часова у 

просторијама Дома здравља „Мали Зворник“, ул.Рибарска 25, Мали Зворник, о чему је сачињен 

Записник бр.3-16/3 од 31.05.2016.године. 

 Дана 01.06.2016.године, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила 

извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда бр.3-16/4 од 01.06.2016.године, 

Комисија наручиоца је констатовала следеће: 

 За предметну јавну набавку, до рока за подношење понуда, тј. до 31.05.2016.године до 

13:00 часова, пристигло је пет благовремених понуда и то од понуђача:  

 

1. NEOMEDICA d.o.o. Niš Булевар Светог цара Константина 82-86, 18000 Ниш, број 

понуде 392 од 27.05.2016.године, за Партију III – Реагенси за биохемијски апарат; 

2. VICOR d.o.o. Гоце Делчева 42, 11070 Нови Београд, број понуде 397 од 

30.05.2016.године, за Партију II – Вакутејнери и Партију III – Реагенси за биохемијски 

апарат; 

3. ProMedia d.o.o. Kikinda Краља Петра I 114, 23300 Кикинда, број понуде 398 од 

30.05.2016.године, за Партију III – Реагенси за биохемијски апарат; 

4. YUNYCOM d.o.o. Ресавска 78б, 11000 Београд, број понуде 399 од 30.05.2016.године, за 

Партију I – Реагенси за апарат Nyco Card Reader II I BT 1500;  

5. Flora komerc d.o.o. Рајићева 55, 32300 Горњи Милановац, број понуде 400 од 

30.05.2016.године, за Партију III – Реагенси за биохемијски апарат и Партију IV – 

Остали потрошни материјал. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија наручиоца је након отварања и прегледања достављених благовремених понуда по 

редоследу приспећа констатовала да за Партију II – Вакутејнери и Партију IV – Остали 

потрошни материјал, понуде понуђача VICOR d.o.o. из Новог Београда и Flora komerc d.o.o. 

из Горњег Милановца нису прихватљиве из разлога јер прелази процењену вредност те је 

сходно члану 109.став 1. ЗЈН, предложила директору Дома здравља „Мали Зворник“ да донесе 

Одлуку о обустави поступка јавне набавке за наведене партије, у поступку јавне набавке 

мале вредности бр.3/16, будући да нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.ЗЈН.  

 На основу напред наведеног, директор Дома Здравља „Мали Зворник“ прихвата предлог 

Комисије наручиоца о обустави поступка, у поступку јавне набавке мале вредности бр.3/16, 

Лабораторијски материјал и доноси Одлуку као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисји 

за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

 

Обрадиo: Драгoљуб Васић, дипл.правник   

 

 

                       Директор  

                        Др Драган Бојић,спец.мед.рада с.р. 


