
 

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ 

Хајдук Вељкова 9a, 21000 Нови Сад 

  
Тел./фах: +381(21) 4877967 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Завод за трансфузију крви Војводине                
Број:ЈН-38/2019-4                                                          
Датум: 25.09.2019. год.                                     
Нови Сад   
 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» број 68/2015) и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број ЈН-38/2019-
3 од 25.09.2019. године, директор Завода за трансфузију крви Војводине доноси 
дана 25.09.2019. године 
 

Одлуку о додели Уговора  
 

Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу Стојанов д.о.о, Зрењанински пут 
16, Нови Сад. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 

1.Наручилац је дана 16.09.2019. године донео Одлуку о покретању  поступка 
јавне набавке, број ЈН-38/19. 
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Завода за трансфузију крви Војводине. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број ЈН-38/2019-2 од 25.09.2019. године, Комисија за јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој 
у Извештају о стручној оцени понуда број ЈН-38/2019-3 од 25.09.2019. године. 
 
 2.Предмет јавне набавке: број ЈН-38/19 су добра под називом :  
Теретно возило са 5 места за седење , процењене вредности 1.666.666,00 динара 
без Пдв-а. 

Назив и ознака из ОРН: остали путнички аутомобили 34115000-6. 

      3.Подаци о понуђачима 
       Стојанов д.о.о, Зрењанински пут 16, Нови Сад 
 
        



4.Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 
      Понуда понуђача, Стојанов д.о.о, Зрењанински пут 16, Нови Сад, број К-99 од 
25.09.2019.године  

Понуђена цена: 1.660.000,00  динара без Пдв-а, 1.992.000,00   динара са Пдв-ом. 
    Рок плаћања: 15 дана   
    Рок испоруке: 3 дана 
 

5. Критеријум за доделу Уговора 
Најнижа понуђена цена. 
 
6.Одбијене понуде и разлог за њихово одбијање. 
Није било одбијених понуда 
 
7. Назив понуђача коме се додељује Уговор о јавној набавци 

         Стојанов д.о.о, Зрењанински пут 16, Нови Сад 

   
 

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права се може поднети у року од 5 дана 
од дана објаве одлуке на Порталу Управе за јавне набавке. 

 

 

 

 

                              ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
                             _________________________                                                                                   
                                                              Прим др сц.мед Сања Богдановић в.д 

 

 


