
 
Број: 1.2.4-19/13 

Дана:26.7.2019. године 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8,  члана 57. и члана 116. став 1. Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ 

БОЛЕСТИ »ДР ВАСА САВИЋ» 

23000  Зрењанин, Петефијева број 4 

објављује 

 

OБAВEШTEЊE 

o зaкључeнoм угoвoру за јавну набавку 

Услуге сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 

материјалом 

 

 

Наручилац -  Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ 

Зрењанин, Петефијева број 4, 23000 Зрењанин, 

интернет  страница Наручиоца www.plucna.co..rs  

            Врста наручиоца – корисник буџетских средстава 

            Врста предмета набавке – Предмет јавне набавке Услуге сакупљање, 

транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом 

             Услуге – скупљање и транспорт медицинског отпада 

            Назив и ознака  из општег речника јавне набавке je:  

            ОРН 90524000 Услуге у вези медицинског отпада 

     Процењена вредност је: 583.333,00 динара без ПДВ-а  

           Уговорена вредност јавне набавке износи 594.000,00 динара без ПДВ-а  

           Критеријум за доделу уговора у овом поступку је најнижа понуђена цена. 

           Број примљених понуда: Наручилац је у поступку примио 1 понуду. 

            Најнижа понуђена цена износи 594.000,00 динара без ПДВ-а 

 Највиша понуђена цена износи 594.000,00 динара без ПДВ-а 

           Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи 594.000,00 динара 

без  ПДВ-а. 

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи 594.000,00 динара 

без  ПДВ-а. 

           Датум доношења Одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора донета  

дана 15.07.2019. године.  

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»  

23000 Зрењанин, Петефијева 4 

Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115 

ПИБ: 101161066   Матични број: 08671923    

Регистарски број: 8215085468 

Жиро рачун: 840-471661-84   E-mail: office@plucna.co.rs 

      

  

 



 2 

Датум закључења уговора: Уговор је закључен  дана  19.7.2019. године, са 

добављачем   Ремондис медисон доо Зрењанин са седиштем у Зрењанину, улица др 

Ђорђа Радића 1. 

         Период важења уговора годину дана од дана потписивања, односно до утрошка     

новчаних средстава           

        Околности које представљају основ за измену уговора: нису  предвиђене 

                                                                                              

 

        Директор  

                                                                              ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Прим. мр мед.сц.др Светлана Јовановић 


