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Универзитет у Новом Саду  
Филозофски факултет у Новом Саду 

Улица др 6.3.2018.године 

Број: 02-165/10 

На основу чл. 40. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 68/2015), 

доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ,  

услуга здравствених прегледа и обуке за пружање прве помоћи                                                                                                              

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 12/2018   

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

„ Дом здравља Визим, Нови Сад, Шајкашка 37 и Дом здравља Визим, Београд, Кнез 

Милетина 36, деловодни број понуде 02-165/55 од дана 1.3.2018. године. 

Образложење 

Наручилац је дана 9.2.2018. године донео Одлуку број 02-165/1 о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности услуга здравствених прегледа и обуке за пружање прве 

помоћи. 

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је је објавио Позив за 

подношење понуда и Конкурсну документацију   на Порталу јавних набавки Републике 

Србије и интернет страници Филозофског факултета. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 02-165/8 од 1.3.2018. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности представља услуга здравствених прегледа и обуке 

за пружање прве помоћи.                                                                                                                      

Назив и ознака из општег речника набавки:  

Назив и ознака из општег речника набавки:  85120000- Услуге лекарских ординација  и 

805620000 – Услуга  обуке за прву помоћ 
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Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број: 12/2018. 

2.2. Износ планираних средстава: 500.000,00  динара без обрачунатог ПДВ. 

2.3. Контна позиција у финансијском плану: 421211. 

2.4. Врста поступка: мале вредности  

2.5. Датум покретања поступка: 9.2.2018. године  

2.6. Планирани датум закључења уговора: 15.3.2018. године.  

2.7. Период на који се закључује оквирни споразум: до 15.3.2019. године 

 

3. Благовремено, односно до  1.3.2018. године до  9,00 часова  запримљене  су  4  (четире) 

понуде:  

 

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-165/4 Дом здравља Нови Сад, Булевар цара Лазара 

75, Нови Сад 

 

 

28.2.2018.  11,55   

2. 02-165/5 Дом здравља „Визим“, Шајкашка 37, Нови 

Сад,  

и 

Дом здравља Визим, Београд, Кнез Милетина 

36 

(заједничка понуда) 

1.3.2018. 8,10 



3 
 

 

3. 02/165/6 Завод за здравствену заштиту радника Нови 

Сад, Футошка 121, Нови Сад 

 

 

1.3.2018. 8,30 

4. 02-165/7 Завод за здравствену заштиту радника 

„Медицина рада и спорта“ Нови Сад, Арсе 

Теодоровића 5 

1.3.2018. 8,35 

 

4. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 

5. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, 

рок важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда: 

 

 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Дом здравља Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, Нови Сад 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-165/4 од дана 28.2.2018. 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Понуђена цена  

укупно  

11.015,00 динара без ПДВ 

11.415,00 динара са ПДВ 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена 
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Редни 

број  

Подаци из понуде  

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Дом здравља „Визим“, Шајкашка 37,   

и 

 Дом здравља Визим, Београд, Кнез Милетина 36 

 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-165/5  од дана 1.3.2018. године 

Начин на који 

понуђач наступа  

Група понуђача 

Понуђена цена  

укупно  

8890,00 динара без ПДВ 

8890,00 динара са ПДВ 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

 

 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

3.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови 

Сад 

 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-165/6 од дана 1.3.2018. године 

Начин на који 

понуђач наступа  

 

Понуђена цена  

укупно  

6.000,00 динара без ПДВ 
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6.200,00 динара са ПДВ 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

Редни 

број  

Подаци из понуде  
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.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Завод за здравствену заштиту радника „Медицина рада и спорта“ 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-165/7 од дана 1.3.2018. године 

Начин на који 

понуђач наступа  

са подизвођачем 

Понуђена цена  

укупно  

6.750,00 динара без ПДВ 

7.000,00 динара са ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда: -. 

7. Поступак отварања понуда завршен  је у  11,35  часова.  
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9. Мишљење Комисије о поднетој  понуди: 

 

  Након прегледа и наализе запримљених понуда, Комисија је закључила да су све четири 

понуде примљене у року. 

Оцењујући усаглашеност понуда са Конкурсном документацијом Наручиоца, Комисија је 

оценила понуду понуђача „Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад“, деловодни 

број, 02-165/6 од 1.3.2018. године, као неисправну, из следећих разлога: 

Наручилац је у глави V Конкурсне докуменатције – Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, у делу 2 – додатни услови, кадровски капацитет, одредио да код 

понуђача мора бити запослено минимум 3 (три) лекара специјалисте из области медицине 

рада, минимум 1 (један) лекар специјалиста из области интерне медицине, минимум 1 

(један) лекар специјалиста из области офталмологије и 5 (пет) медицинских сестара 

(техничара), што се доказује достављањем копија диплома о стеченом образовању, копија 

уговора у раду,  копија обрасца пријаве на социјално осигурање и копија лиценце 

Лекарске коморе Србије. 

Именовани Понуђач није доставио у саставу понуде доказ о испуњености кадровског 

капацитета односно копије диплома о стеченом образовању, копије уговора у раду,  копије 

обрасца пријаве на социјално осигурање и копије лиценце Лекарске коморе Србије за 

минимум 3 (три) лекара специјалисте из области медицине рада, минимум 1 (једног) 

лекара специјалисте из области интерне медицине, минимум 1 (једног) лекара 

специјалиста из области офталмологије и 5 (пет) медицинских сестара (техничара). Тиме 

су се испунили усови из члана 106. став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), да се наведена понуда одбије 

због битних недостатака понуде. 

 

Оцењујући усаглашеност понуда са Конкурсном документацијом Наручиоца, Комисија је 

оценила понуду понуђача Завод за здравствену заштиту радника  „Медицина рада и 

спорта“, Нови Сад, деловодни број, 02-165/7 од 1.3.2018. године, као неисправну, из 

следећих разлога: 

Наручилац је у глави V Конкурсне докуменатције – Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, у делу 2  – додатни услови, Финансијски капацитет, одредио да је 

неопходно да понуђач нема евидентиране дане неликвидности  у последњих 6 месеци, 

рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, што се доказује потврдом 

НБС о данима неликвидности у последњих 6 месеци, рачунајући од датума објављивања 

позива за подношење понуда. 
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Именовани Понуђач није доставио у саставу понуде доказ о испуњености  финансијског 

капацитета, односно није доставио да нема евидентиране дане неликвидности  у 

последњих 6 месеци, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, што 

се доказује потврдом НБС о данима неликвидности у последњих 6 месеци, рачунајући од 

датума објављивања позива за подношење понуда. 

Наручилац је у глави V Конкурсне докуменатције – Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, у делу 2 – додатни услови, кадровски капацитет, одредио да код 

понуђача мора бити запослено минимум 3 (три) лекара специјалисте из области медицине 

рада, минимум 1 (један) лекар специјалисте из области интерне медицине, минимум 1 

(један) лекар специјалиста из области офталмологије и 5 (пет) медицинских сестара 

(техничара), што се доказује достављањем копија диплома о стеченом образовању, копија 

уговора у раду,  копија обрасца пријаве на социјално осигурање и копија лиценце 

Лекарске коморе Србије. 

Именовани Понуђач није доставио у саставу понуде лиценце Лекарске коморе Србије за 

минимум 3 (три) лекара специјалисте из области медицине рада, минимум 1 (једног) 

лекара специјалисте из области интерне медицине, минимум 1 (једног) лекара 

специјалиста из области офталмологије и 5 (пет) медицинских сестара (техничара). 

Тиме су се испунили услови из члана 106. став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), да се наведена 

понуда Понуђача Завод за здравствену заштиту радника  „Медицина рада и спорта“, Нови 

Сад, деловодни број, 02-165/7 од 1.3.2018. године, одбије због битних недостатака 

понуде. 

 

Узимајући као критеријум за избор најповољније понуде „најнижу понуђену цену“, 

Комисија за јавне набавке Наручиоца утврдила је да је заједнича понуда Понуђача Дом 

здравља Визим, Нови Сад, Шајкашка 37 и Дом здравља Визим, Београд, Кнез 

Милетина 36, деловодни број понуде 02-165/55 од дана 1.3.2018. године, у свему 

формирана у складу са Конкурсном документацијом Наручиоца, да поседује све доказе 

чији је достава одређена као обавезна, а понуђеном ценом и најповољнија и оценила је као 

благовремену, одговарајућу и прихватљиву, и  предлажила одговорном лицу Факултета да 

исту прогласи за најповољнију у поступку јавне набавке услуге мале вредности, 

здравствени прегледи и обука запослених за пружање прве помоћи  и са наведеним 

Понуђачем закључи уговор у поступку јавне набавке. 
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10. Понуђач којем се додељује уговор у поступку јавне набавке: 

Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке и за најповољнију у отвореном поступку јавне набавке услуге здравствених 

прегледа и обуке запослених за пружање прве помоћи, редни број набавке 12/2018, 

одређује понуду Понуђача Дом здравља Визим, Нови Сад, Шајкашка 37 и Дом 

здравља Визим, Београд, Кнез Милетина 36, деловодни број понуде 02-165/55 од дана 

1.3.2018. године, и са истим закључује уговор у предметном поступку јавне набавке. 

  

    

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-

742221843-57, број модела 97, позив на број: 50-

016. Подносилац захтева за заштиту права је 

дужан  да на наведени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 

динара. Рок за подношење захтева износи 10 дана 

од дана уручења Одлуке о додели уговора. Захтев 

Републичкој Комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки се предаје преко 

Наручиоца.  

 

  

                                                                                 

 

 Деканица Филозофског факултета 

             _____________________      

                                                                            Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, с.р. 
           


