
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Завод за јавно здравље Шабац објављује 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О 

НАБАВЦИ  ПОДУГОВОРЕНИХ УСЛУГА  ЈН МВ 7/2020 

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за јавно здравље 

Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, www.zjz.org.rs 

2. Врста наручиоца: Јавна установа у јавној својини 

Предмет јавне набавке: Набавка подуговорених услуга у Заводу за јавно        

здравље Шабац 

Ознака из општег речника набавке 71900000 лабораторијске услуге 

3. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 

         Партија 1. – Храна, адитиви и храна за животиње (одређивање 1 параметра) 

 4.    Уговорена вредност:  20.000,00  динара без ПДВ, односно 24.000,00 динара       

са  ПДВ  

    Број примљених понуда: 1 

    Највиша понуђена цена: 20.000,00  динара без ПДВ 

           Најнижа понуђена цена: 20.000,00 динара без ПДВ 

    Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 20.000,00 динара без ПДВ 

           Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 20.000,00 динара без ПДВ 

    Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

    Уговор је закључен дана:15.06.2020. године 

           Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота Стефана бр. 54а,  Матични   број: 07041152, ПИБ: 100044907 

 

         Партија 2. – Предмети опште употребе (одређивање 8 параметара) 

4.  Уговорена вредност:  129.999,00  динара без ПДВ, односно 155.998,80 динара         

са ПДВ 

 Број примљених понуда: 1 

 Највиша понуђена цена: 129.999,00  динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 129.999,00  динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 129.999,00   динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 129.999,00   динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота Стефана бр. 54а,  Матични   број: 07041152, ПИБ: 100044907 

 

        Партија 4. – Предмети опште употребе (одређивање 2 параметара) 

     4. Уговорена вредност:  44.000,00  динара без ПДВ, односно 52.800,00 динара         

са ПДВ 

 Број примљених понуда: 2 

 Највиша понуђена цена: 44.000,00  динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 36.000,00  динара без ПДВ 

http://www.zjz.org.rs/


 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 44.000,00   динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 44.000,00   динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад“ Нови Сад, 

ул.Марка Миљанова 9 и 9А,  Матични   број: 08112517, ПИБ: 101708085 

 

Партија 5. – Предмети опште употребе (одређивање 2 параметара) 

     4. Уговорена вредност:  21.000,00  динара без ПДВ, односно 25.200,00 динара         

са ПДВ 

 Број примљених понуда: 1 

 Највиша понуђена цена: 21.000,00  динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 21.000,00  динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 21.000,00   динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 21.000,00   динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад“ Нови Сад, 

ул.Марка Миљанова 9 и 9А,  Матични   број: 08112517, ПИБ: 101708085 

 

Партија 6. – Сирова вода за пиће (одређивање 8 параметара) 

 4.  Уговорена вредност:  74.400,00 динара без ПДВ, односно 89.280,00 динара са 

ПДВ 

 Број примљених понуда: 1 

 Највиша понуђена цена: 74.400,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 74.400,00   динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 74.400,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 74.400,00  динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

       Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар деспота          

Стефана бр. 54а, Матични   број: 07041152, ПИБ: 100044907 

 

        Партија 7. – Хлорисана вода за пиће (одређивање 9 параметара) 

 4.  Уговорена вредност:  171.500,00 динара без ПДВ, односно 205.800,00 динара 

са ПДВ  

 Број примљених понуда: 1 

 Највиша понуђена цена: 171.500,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 171.500,00   динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 171.500,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 171.500,00  динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота Стефана бр. 54а,  Матични   број: 07041152, ПИБ: 100044907 

 

        Партија 8. – Воде (одређивање 1 параметра) 

 4. Уговорена вредност:  2.000,00 динара без ПДВ, односно 2.400,00 динара са 

ПДВ 

 Број примљених понуда: 1 



 Највиша понуђена цена: 2.000,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 2.000,00   динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.000,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.000,00  динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота  Стефана бр. 54а,  Матични   број: 07041152,  ПИБ: 100044907 

 

        Партија 9. – Воде (одређивање 1 параметра) 

 4. Уговорена вредност:  4.800,00 динара без ПДВ, односно 5.760,00 динара са 

ПДВ 

 Број примљених понуда: 2 

 Највиша понуђена цена: 6.000,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 4.800,00   динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.800,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.800,00  динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота   Стефана бр. 54а,  Матични   број: 07041152,  ПИБ: 100044907 

 

        Партија 10. – Воде (одређивање 1 параметра) 

 4. Уговорена вредност:  8.000,00 динара без ПДВ, односно 9.600,00 динара са 

ПДВ 

 Број примљених понуда: 2 

 Највиша понуђена цена: 12.000,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 8.000,00   динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 8.000,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 8.000,00  динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота   Стефана бр. 54а,  Матични   број: 07041152,  ПИБ: 100044907 

 

 

        Партија 11. – Подземне, површинске, отпадне воде (одређивање 2 параметра) 

 4.  Уговорена вредност:  13.200,00 динара без ПДВ, односно 15.840,00 динара са 

ПДВ 

 Број примљених понуда: 2 

 Највиша понуђена цена: 16.500,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена: 13.200,00   динара без ПДВ 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 16.500,00 динара без ПДВ 

        Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 13.200,00  динара без ПДВ 

 Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

 Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

        Давалац услуга је : „Градски завод за јавно здравље“ Београд, ул. Булевар 

деспота  Стефана бр. 54а, Матични   број: 07041152, ПИБ: 100044907 

 

 



            Партија 12. – Ваздух   (одређивање 1 параметра) 

    4. Уговорена вредност: 52.500,00  динара без ПДВ, односно  63.000,00 динара са 

ПДВ 

    Број примљених понуда: 2 

    Највиша понуђена цена: 90.000,00 динара без ПДВ 

           Најнижа понуђена цена: 52.500,00   динара без ПДВ 

    Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 52.500,00 динара  без ПДВ 

           Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 52.500,00 динара без ПДВ 

    Одлука о додели уговора је донета дана: 05.06.2020. године 

    Уговор је закључен дана: 15.06.2020. године 

          Давалац услуга је: „Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад“ Нови Сад, 

ул.Марка Миљанова 9 и 9А,  Матични   број: 08112517, ПИБ: 101708085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


