
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке услуге 
санитарних прегледа запослених бр. 606/5 од 16.4.2014.године, директор Градског 
завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, доноси  

О Д Л У К У 
о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке услуге санитарних прегледа запослених 
Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд , ЈН бр.4/2014 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд,(у даљем тексту 
наручилац)је дана 21.3.2014. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 606, за јавну набавку услуге санитарних прегледа запослених. 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 31.03.2014.г. објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Предметни поступак је обустављен на основу Извештаја о  стручној оцени  понуда бр. 
606/5 од 16.4.2014.године , јер се нису стекли услови за доделу Уговора у складу са 
чланом 107.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), 
обзиром да наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду. 
 
1. Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке: услуге санитарних прегледа, ОРН:85100000- здравствене услуге; 
Редни број јавне набавке: 4/2014 
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. 

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

 

2. 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'' 

803 14.04.2014.г., 13.25 h 

Градски завод за јавно здравље, 
Београд 

807 15.04.2014.г., 10.25 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 

Градски завод за јавно здравље, 
Београд 

 

Понуда садржи недостатке због 
којих је није могуће упоредити са 

другим понудама 

1.687,50 дин. без 
ПДВ-а 

 
Образложење разлога за одбијање понуда: 
Понуда Института за јавно здравље Србије''др Милан Јовановић Батут'' бр.803 од 
14.4.2014. 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 Градског завода за јавно здравље, Београд је оцењена као неприхватљива 
јер садржи недостатке због којих је није могуће упоредити са другим понудама (чл. 
106. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012). 
Понуђач је био у обавези да помножи јед.мере-број запослених са ценом без ПДВ-а 
по једном прегледу и да на тај начин формира укупно понуђену цену без ПДВ-а. У 
складу са напред изнетим у члану 5. модела Уговора није унет ни податак који се 
односи на вредност уговора, а на основу достављене понуде.  

Наручилац ће поступак јавне набавке услуге санитарних прегледа запослених Градског 
завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд ,поново покренути и 
спровести у најкраћем могућем року, односно у периоду април-мај 2014.године. 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

                                   Директор 

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

        

   


