
 
 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), наручилац: 
 
 
Објављује: 
 
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ 
                                                  о закљученом уговору 
                                                        ЈНМВ 23/2019 
 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, интернет страна 
www.negotin.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА 
Јединица локалне самоуправе 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке je набавка услуга- преглед и издавање лекарских уверења о 
задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника. 
ОРН 85100000– здравствене услуге  
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
Општина Неготин је закључила Уговор о јавној набавци услуга-  преглед и 
издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је 
ујео пас непознатог власника  у вредности од  1.975.200,00  динара без ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Најнижа понуђена цена 
 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 
Укупан број примљених понуда: 1 (једна) 
 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 
Највиша понуђена цена:   
Завод за судску медицину, Булевар др. Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш, заведена код 
наручиоца под бројем  4041-23-1/2019-II/04  од 11.10.2019.године , заведена код 
добављача под бројем 04-3334/19 од 09.10.2019.године, ПИБ 100666181, МБ 17256475, 
лице овлашћено за потписивање уговора Проф.др Горан Илић, самостална понуда, рок 
важења понуде 31 дан од дана отварања понуде, Рок плаћања 7 дана од пријема рачуна, 
понуђена цена 1.975.200,00 динара без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а. 



 
Најниже понуђена цена: 
Завод за судску медицину, Булевар др. Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш, заведена код 
наручиоца под бројем  4041-23-1/2019-II/04  од 11.10.2019.године , заведена код 
добављача под бројем 04-3334/19 од 09.10.2019.године, ПИБ 100666181, МБ 17256475, 
лице овлашћено за потписивање уговора Проф.др Горан Илић, самостална понуда, рок 
важења понуде 31 дан од дана отварања понуде, Рок плаћања 7 дана од пријема рачуна, 
понуђена цена 1.975.200,00 динара без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а. 
  
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 
 
Завод за судску медицину, Булевар др. Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш, заведена код 
наручиоца под бројем  4041-23-1/2019-II/04  од 11.10.2019.године , заведена код 
добављача под бројем 04-3334/19 од 09.10.2019.године, ПИБ 100666181, МБ 17256475, 
лице овлашћено за потписивање уговора Проф.др Горан Илић, самостална понуда, рок 
важења понуде 31 дан од дана отварања понуде, Рок плаћања 7 дана од пријема рачуна, 
понуђена цена 1.975.200,00 динара без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а. 
  
Најниже понуђена цена: 
Завод за судску медицину, Булевар др. Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш, заведена код 
наручиоца под бројем  4041-23-1/2019-II/04  од 11.10.2019.године , заведена код 
добављача под бројем 04-3334/19 од 09.10.2019.године, ПИБ 100666181, МБ 17256475, 
лице овлашћено за потписивање уговора Проф.др Горан Илић, самостална понуда, рок 
важења понуде 31 дан од дана отварања понуде, Рок плаћања 7 дана од пријема рачуна, 
понуђена цена 1.975.200,00 динара без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а. 
  
ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о додели уговора донета је дана 14.10.2019.године 
 
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О 
ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 
Општина Неготин је дана 15.10.2019. год. закључила Уговор за набавку услуга- преглед и 
издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео 
пас непознатог власника са Заводом за судску медицину, Булевар др. Зорана Ђинђића 
81, 18000 Ниш, заведена код наручиоца под бројем  4041-23-1/2019-II/04  од 
11.10.2019.године , заведена код добављача под бројем 04-3334/19 од 09.10.2019.године, 
ПИБ 100666181, МБ 17256475, лице овлашћено за потписивање уговора Проф.др Горан 
Илић, самостална понуда, рок важења понуде 31 дан од дана отварања понуде, Рок 
плаћања 7 дана од пријема рачуна, понуђена цена 1.975.200,00 динара без ПДВ-а, 
понуђач није у систему ПДВ-а.  
 
 
                                                                                  Комисија за ЈНМВ бр.13/2019 
                                                                                                               


