
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 4562/2021 

Датум: 01.03.2021 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службеном гласнику РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке медицинског потрошног 

материјала,лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници 

Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020, 

в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 
 

 

1.Изабира се понуђач Гросис,Пантелејска 77 Ниш као најповољнији понуђач у предмету јавне 

набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 220 од 19.11.2020.године и то за партију 4 укупне вредности 12.000,00 динара без дпв-а, за 

партију 25 укупне вредности 77.500,00 динара без пдв-а, за партију 90 укупне вредности 968.874,00 
динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

2.Изабира се понуђач Земфарм, раде кончара 71 Земун као најповољнији понуђач у предмету јавне 

набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 34/20 од 18.11.2019.године и то за партију 42 укупне вредности 336.181,80 динара без дпв-а, са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

3.Изабира се понуђач Арровпак Лештане као најповољнији понуђач у предмету јавне набавке 

медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за годишње 

потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка у 

отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 

20-221 од 19.11.2020.године и то за партију 59 укупне вредности 1.500,00 динара без дпв-а, за 

партију 60 укупне вредности 7.500,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној 

набавци. 
 

4.Изабира се понуђач Диафит интернатионал,Ресавска 67 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 108 од 19.11.2020.године и то за партију 44 укупне вредности 97.460,00 динара без 

дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
5.Изабира се понуђач Дунавпласт,Североисточна радна зона бб Инђија као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 
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са понудом број 220 од 19.11.2020.године и то за партију 11 укупне вредности 258.150,00 динара 

без дпв-а, за партију 64 укупне вредности 22.480,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 

 

6.Изабира се понуђач Синофарм доо, Косте Нађа 31 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 625 од 17.11.2020.године и то за партију 46 укупне вредности 69.900,00 динара без дпв-а, за 

партију 47 укупне вредности 600.000,00 динара без пдв-а, за партију 48 укупне вредности 
219.000,00 динара без пдв-а,за партију 80 укупне вредности 7.500,00 динара без пдв-а, за партију 85 

укупне вредности 23.400,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
7.Изабира се понуђач Инел Медик ВП Београд,Калемарска 2Б Врчин као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 242/20 од 02.11.2020.године и то за партију 20 укупне вредности 280.000,00 динара 
без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

8.Изабира се понуђач ТТ Медик доо,Булевар Михајла Пупина 10Д/I Нови Београд као 

најповољнији понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која 

се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице 

Горњи Милановац са понудом број 313 од 20.10.2020.године и то за партију 50 укупне вредности 

197.050,00динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

9.Изабира се понуђач Омни Медикал,Аутопут 13,Блок 53,Нови Београд као најповољнији понуђач 

у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 336/2020 од 19.11.2020.године и то за партију 10 укупне вредности 833.200,00 

динара без дпв-а, за партију 30 укупне вредности 15.000,00 динара без пдв-а, за партију 72 укупне 

вредности 13.500,00 динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

10.Изабира се понуђач Метреко,Војводе Мишића 75 Ниш као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 340-20 од 13.11.2020.године и то за партију 32 укупне вредности 97.000,00 динара без дпв-а, за 

партију 35 укупне вредности 495.750,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о 

јавној набавци. 
 

11.Изабира се понуђач Беохем 3 доо,Трстењакова 9 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 863 од 26.10.2020.године и то за партију 96 укупне вредности 115.050,00 динара без дпв-а, са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 



 

12.Изабира се понуђач Инопхармдоо,Боре Станковића 2 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 508/20 од 19.11.2020.године и то за партију 98 укупне вредности 21.000,00 динара 

без дпв-а, за партију 99 укупне вредности 50.000,00 динара без пдв-а, за партију 100 укупне 
вредности 2.800,00 динара без дпв-а, за партију 101 укупне вредности 46.560,00 динара без дпв-а, 

за партију 108 укупне вредности 23.112,00 динара без дпв-а, за партију 109 укупне вредности 

444.000,00 динара без дпв-а, за партију 110 укупне вредности 52.500,00,00 динара без дпв-а, за 
партију 114 укупне вредности 1.200,00 динара без дпв-а, за партију 115 укупне вредности 21.600,00 

динара без дпв-а, за партију 117 укупне вредности 160.000,00 динара без дпв-а, за партију 119 

укупне вредности 860.000,00 динара без дпв-а, за партију 123 укупне вредности 1.800,00 динара без 
дпв-а, за партију 124 укупне вредности 2.800,00 динара без дпв-а, за партију 127 укупне вредности 

80.000,00 динара без дпв-а,  за партију 131 укупне вредности 12.000,00 динара без дпв-а, са којим 

ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
13.Изабира се понуђач Медиком доо Шабац, Поцерска 3 Шабац као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 3513 од 23.11.2020.године и то за партију 33 укупне вредности 1.410.000,00 динара 

без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

14.Изабира се понуђач Фармалогист доо Београд,Мирјевски булевар 3 Београд као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која 

се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице 

Горњи Милановац са понудом број П007427 од 19.11.2020.године и то за партију 105 укупне 
вредности 29.900,00 динара без дпв-а, партију 106 укупне вредности 2.821,20 динара без дпв-а, 

партију 112 укупне вредности 7.161,50 динара без дпв-а, партију 113 укупне вредности 10.955,00 

динара без дпв-а, партију 128 укупне вредности 50.000,00 динара без дпв-а, партију 129 укупне 

вредности 2.110,00 динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

15.Изабира се понуђач Неомедика,Косовска број 25 Нови Сад као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 2510/20 од 25.10.2020. године и то за партију 26 укупне вредности 169.206,00 

динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
16.Изабира се понуђач Целтис Пхарм,далматинска 115/27 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 28/2020 од 16.11.2020.године и то за партију 53 укупне вредности 42.116,50 динара 

без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

17.Изабира се понуђач СН Медик,Сурчински пут 11Г Нови Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 



средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 364/2020 од 18.11.2020.године и то за партију 3 укупне вредности 491.400,00 

динара без дпв-а, партију 43 укупне вредности 48.200,00 динара без дпв-а, партију 51 укупне 
вредности 138.300,00 динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

18.Изабира се понуђач ДНД Комерц,Цара Душана 266 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 20/54 од 16.11.2020.године и то за партију 63 укупне вредности 213.500,00 динара 

без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

19.Изабира се понуђач Неомедика доо Београд,Балканска 2 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број ВМ-60 од 10.11.2020.године и то за партију 26 укупне вредности 169.206,00 

динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
20.Изабира се понуђач ПТМ доо Шабац, Стојана Новаковића 51 Шабац као најповољнији понуђач 

у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 367-1/2020 од 23.11.2020.године и то за партију 86 укупне вредности 1.336.580,00 
динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

21.Изабира се понуђач Флора комерц, Рајићева 55 Горњи Милановац као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 647/20 од 19.11.2020.године и то за партију 1 укупне вредности 1.615.110,00 

динара без дпв-а, за партију 6 укупне вредности 219.800,00 динара без дпв-а, за партију 12 укупне 
вредности 32.340,00 динара без дпв-а, за партију 13 укупне вредности 33.060,00 динара без дпв-а, 

за партију 16 укупне вредности 271.600,00 динара без дпв-а, за партију 18 укупне вредности 

99.000,00 динара без дпв-а, за партију 21 укупне вредности 1.989.000,00 динара без дпв-а, за 
партију 24 укупне вредности 36.000,00 динара без дпв-а, за партију 38 укупне вредности 357.035,00 

динара без пдв-а, за партију 39 укупне вредности 50.110,00 динара без дпв-а, за партију 49 укупне 

вредности 31.650,00 динара без дпв-а, за партију 54 укупне вредности 256.740,00 динара без дпв-а, 
за партију 55 укупне вредности 64.480,00 динара без дпв-а, за партију 58 укупне вредности 1.650,00 

динара без дпв-а, за партију 61 укупне вредности 10.990,00 динара без дпв-а, за партију 62 укупне 

вредности 1.760,00 динара без дпв-а, за партију 65 укупне вредности 5.130,00 динара без дпв-а, за 

партију 66 укупне вредности 15.000,00 динара без дпв-а за партију 67 укупне вредност 5.125,00 
динара без дпв-а, за партију 74 укупне вредности 18.000,00 динара без дпв-а, за партију 77 укупне 

вредности 82.200,00 динара без дпв-а, за партију 78 укупне вредности 16.450,00 динара без дпв-а, 

за партију 79 укупне вредности 79.200,00 динара без дпв-а, за партију 87 укупне вредности 
114.863,00 динара без дпв-а, за партију 88 укупне вредности 438.220,00 динара без дпв-а, за партију 

89 укупне вредности 10.170,00 динара без дпв-а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној 

набавци. 
 



22.Изабира се понуђач Драгер техника,радоја Дакића 7 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број ПП20-1151 од 18.11.2020.године и то за партију 27 укупне вредности 123.000,00 

динара без дпв-а, за партију 28 укупне вредности 400.000,00 динара без дпв-а, за партију 29 укупне 

вредности 633.000,00 динара без дпв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

23.Изабира се понуђач Магна пхармациа,Милутина Миланковића 7б Београд као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која 

се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице 

Горњи Милановац са понудом број 1878 од 06.11.2020.године и то за партију 14 укупне вредности 

31.600,00 динара без дпв-а, за партију 52 укупне вредности 142.550,00 динара без дпв-а, за партију 

68 укупне вредности 128.450,00 динара без дпв-а, за партију 69 укупне вредности 16.500,00 динара 
без дпв-а, за партију 70 укупне вредности 28.200,00 динара без дпв-а, за партију 73 укупне 

вредности 31.550,00 динара без дпв-а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
24.Изабира се понуђач Б Браун,Милутина Миланковића 11г Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 1218 од 19.11.2020.године и то за партију 7 укупне вредности 1.542.310,00 динара 
без дпв-а, за партију 81 укупне вредности 106.144,00 динара без дпв-а, за партију 84 укупне 

вредности 51.800,00 динара без дпв-а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
25.Изабира се понуђач Лајон доо,Браће Југовића 7 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 457/20 од 18.11.2020.године и то за партију 5 укупне вредности 498.490,00 динара без дпв-а,са 
којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

26.Изабира се понуђач Викор,Булевар Маршала Толбухина 42 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 2126-20 од 18.11.2020.године и то за партију 41 укупне вредности 3.671.784,00 

динара без дпв-а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

27.Изабира се понуђач Енгел доо,Булевар Европе 4 Нови Сад као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 1811/20 од 18.11.2020.године, за партију 56 укупне вредности 166.860,00 динара 

без дпв-а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
28.Изабира се понуђач Етикон доо,Џорџа Вашингтона 7 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 



средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 26-11/20Т од 19.11.2020.године и то за партију 17 укупне вредности 459.525,00 

динара без дпв-а, за партију 75 укупне вредности 28.500,00 динара без дпв-а, за партију 93 укупне 
вредности 54.600,00 динара без дпв-а са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

29.Изабира се понуђач Дексон доо Рајка Митића 28 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 234 од 18.11.2020.године и то за партију 92  укупне вредности 636.868,00 динара без дпв-а, са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

30.Изабира се понуђач Лавиефарм доо,Зрмањска 41/1 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 236 од 19.11.2020.године и то за партију 45  укупне вредности 354.200,00 динара 

без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
31.Изабира се Аурора2222, Коче капетана 16 Врачар као најповољнији понуђач у предмету јавне 

набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 273/2020 од 19.11.2020.године и то за партију 103  укупне вредности 59.000,00 динара без дпв-
а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

32.Изабира се понуђач Екотрејд,Страхињића бана број 3 Ниш као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 4415 од 17.11.2020.године и то за партију 2  укупне вредности 1.123.300,00 динара 

без дпв-а, за партију 9 укупне вредности 1.824.800,00 динара без дпв-а, за партију 34 укупне 
вредности 808.500,00 динара без дпв-а,за партију 91 укупне вредности258.650,00 динара без пдв-а, 

за партију 95 укупне вредности 132.500,00 динара без дпв-а,са којим ће бити закључен Уговор о 

јавној набавци. 
 

33.Изабира се понуђач СН медик,Сурчински пут 11Г Нови Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 364/2020 од 18.11.2020.године и то за партију 8 укупне вредности 70.000,00 динара 

без пдв-а и за партију 23 укупне вредности 84.000,00 динара без пдв-а,са којим ће бити закључен 

Уговор о јавној набавци. 
 

34.Изабира се понуђач Медалекс доо,Првомајска 8Н Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за 

годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као јавна набавка 

у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 



број 1911/20-1 од 19.11.2020.године и то за партију 37 укупне вредности 3.500,00 динара без пдв-

а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
 

35.Изабира се понуђач Интерлабексим доо,Бирчанинова 19 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала,лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац која се спроводи као 

јавна набавка у отвореном поступку број 2/2020 за потребе Опште болнице Горњи Милановац 

са понудом број 831 од 12.11.2020.године и то за партију 15 укупне вредности 183.000,00 динара 

без пдв-а,са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 
 

образложење 

Општа болница Горњи Милановац, Ул. Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац је као наручилац 

покренула Одлуком в.д.директора бр. 3922 од 26.06.2020.године поступак јавне набавке у 

отвореном поступку број 2 у 2020.години за јавну набавку медицинског потрошног 

материјала,лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници 

Горњи Милановац  процењене вредности 19.000.000,00 динара без пдв-а. Позив за подношење 

понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени су на Порталу јавних 

набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац.  Поступак отварања понуда започео је дана 

25.11.2020.године у 12.15 часова у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. 

Комисија за јавну набавку је након увида у документацију понуђача и достављене узорке одбила 

као неодговарајуће следеће понуде: 

Понуда Синофарма број 625 од 17.11.2020.године за партију 8 је одбијена као неодговарајућа. 

Понуда Етикона број 26-11/20Т од 19.11.2020.године за партију 15 је одбијена као неодговарајућа. 

Понуда Флоре комерц број 647/20 од 19.11.2020.године за партију 23 је одбијена као 

неодговарајућа. 

Понуда Синофарма број 625 од 17.11.2020.године за партију 37 је одбијена као неодговарајућа. 

Понуда Флоре комерц број 647/20 од 19.11.2020.године и понуда Глобалмедика број 393-01/2020 

од 20.11.2020.године за партију 91 је одбијена као неодговарајућа. 

Након стручне оцене понуда применом критеријума најниже цене партије на благовремене и 

одговарајуће понуде извршено је рангирање понуда на следећи начин: 

Партија 1     - Флора комерц-1.615.110,00 

Партија 2     - Екотрејд-1.123.300,00 

Партија 3     - СН Медик-491.400,00 

Партија 4     - Гросис-12.000,00 

Партија 5     1. Лајон-498.490,00           2. Екотрејд-1.159.140,00 

Партија 6     - Флора комерц-219.800,00 

Партија 7     - Б Браун-1.542.310,00 

Партија 8     1. СНМедик-70.000,00 

Партија 9     - Екотрејд-1.824.800,00 



Партија 10   - Омни медикал-833.200,00 

Партија 11   1. Дунавпласт-258.150,00       2.Флора комерц-291.355,00 

Партија 12   1. Флора комерц-32.340,00    2.Суперлаб-32.550,00 

Партија 13   - Флора комерц-33.060,00 

Партија 14   - Магнапхармациа-31.600,00 

Партија 15   1. Интерлаб ексим-183.000,00 

Партија 16   - Флора комерц-271.600,00 

Партија 17   - Етикон-459.525,00 

Партија 18   - Флора комерц-99.000,00 

Партија 20   1. Инел медик-280.000,00       2.Флора комерц-330.000,00 

Партија 21   - Флора комерц-1.989.000,00 

Партија 22    - Глобалмедик-718.000,00 

Партија 23    1. СН медик-84.000,00 

Партија 24   - Флора комерц-36.000,00 

Партија 25   - Гросис-77.500,00 

Партија 26   - Неомедика-169.206,00 

Партија 27   1.Драгер техника-123.000,00    2.Неомедика-127.572,50 

Партија 28   - Драгер техника-400.000,00 

Партија 29   - Драгер техника-633.000,00 

Партија 30   1.Омни медикал-15.000,00    2.Магна пхармациа-17.280,00 

Партија 32   - Метреко-97.000,00 

Партија 33   - Медиком-1.410.000,00 

Партија 34   1.Екотрејд-808.500,00      2.Флора комерц-848.330,00      3.Медиком-952.650,00 

Партија 35   - Метреко-495.750,00 

Партија 37   1.Медалекс-3.500,00 

Партија 38   - Флора комерц-357.035,00 

Партија 39   - Флора комерц-50.110,00 

Партија 41   - Викор-3.671.784,00 

Партија 42   - Земфарм-336.181,80 

Партија 43   - СН Медик-48.200,00 

Партија 44   - Диафит-97.460,00 

Партија 45        - Лавиефарм-354.200,00 

Партија 46        - Синофарм-69.900,00 

Партија 47        - Синофарм-600.000,00 

Партија 48        1.Синофарм-219.000,00         2.Екотрејд-1.212.000,00 

Партија 49        1.Флора комерц-31.650,00    2.СН Медик-44.000,00 

Партија 50        - ТТ Медик-197.050,00 

Партија 51        - Сн Медик-138.300,00 

Партија 52       - Магна пхармациа-142.550,00 

Партија 53       - Целтиспхарм-42.116,50 

Партија 54       - Флора комерц-256.740,00 

Партија 55       - Флора комерц-64.480,00 

Партија 56       1. Енгел-166.860,00                 2.Аровпак-192.800,00 

Партија 57       - Неомедика-300.000,00 

Партија 58       1. Флора комерц-1.650,00     2. ДНД комерц-1.915,00      3.Арровпак-2.750,00 

Партија 59       1. Аровпак-1.500,00               2.Флора комерц-1.650,00 

Партија 60       1. Аровпак-7.500,00       2.Флора комерц-8.850,00    3. ДНД комерц-36.250,00 



Партија 61       1.Флора комерц-10.990,00     2.ДНД Комерц-20.500,00   3.Аровпак-40.000,00 

Партија 62      - Флора комерц-1.760,00 

Партија 63      - ДНД Комерц-213.500,00 

Партија 64      1.Дунавпласт-22.480,00   2.Флора комерц-22.680,00 

Партија 65      - Флора комерц-5.130,00 

Партија 66      - Флора комерц-15.000,00 

Партија 67     - Флора комерц-15.125,00 

Партија 68     - Магна пхармациа-128.450,00 

Партија 69     - Магна пхармациа-16.500,00 

Партија 70     1.Магна пхармациа-28.200,00   2.Омни медикал-34.500,00 

Партија 72     - Омни медикал-13.500,00 

Партија 73     - Магна пхармациа-31.550,00 

Партија 74     - Флора комерц-18.000,00 

Партија 75     - Етикон доо-28.500,00 

Партија 77     - Флора комерц-82.200,00 

Партија 78     - Флора комерц-16.450,00 

Партија 79    - Флора комерц-79.200,00 

Партија 80    - Синофарм-7.500,00 

Партија 81    - Б Браун-106.144,00 

Партија 84     - Б Браун-51.800,00 

Партија 85     1. Синофарм-23.400,00    2.Лавиефарм-46.750,00 

Партија 86    - ПТМ-1.336.580,00 

Партија 87    - Флора комерц-114.863,00 

Партија 88    - Флора комерц-438.220,00 

Партија 89    1.Флора комерц-10.170,00     2.Глобалмедик-35.250,00 

Партија 90    - Гросис-968.874,00 

Партија 91 

      1.Екотрејд-258.650,00 

      2.Гросис-298.550,00       3.Дентал медикал-525.000,00 

Партија 92    - Дексон-636.868,00 

Партија 93    - Етикон-54.600,00 

Партија 95    - Екотрејд-132.500,00 

Партија 96    - Беохем 3-115.050,00 

Партија 98    1.Инопхарм-21.000          2.Фармалогист-21.900,00 

Партија 99    - Инопхарм-50.000,00 

Партија 100  -Инопхарм-2.800,00 

Партија 101   1.Инопхарм-46.560,00     2.Фармалогист-49.350,00 

Партија 103  -Аурора-59.000,00 

Партија 105  -Фармалогист-29.900,00 

Партија 106  -Фармалогист-2.821,20 

Партија 108   1.Inopharm-22.000,00       2.Фармалогист-23.112,00 

Партија 109   1-Inopharm-444.000,00    2.Farmalogist-522.750,00 

Партија 110   -Inopharm-52.500,00 

Партија 112   1.Farmalogist-7.161,50       2.Inopharm-12.000,00 

Партија 113   1.Farmalogist-10.955,00     2.Inopharm-12.000,00 

Партија 114   - Inopharm-1.200,00 

Партија 115   1. Inopharm-21.600,00     2.Farmalogist-24.072,00 



Партија 117   - Inopharm-160.000,00 

Партија 119   -Inopharm-860.000,00 

Партија 123   - Inopharm-1.800,00 

Партија 124   - Inopharm-2.800,00 

Партија 127   - Inopharm-80.000,00 

Partija 128     1. Farmalogist-50.000,00    2.Inopharm-55.000,00 

Partija 129     1. Farmalogist-2.110,00     2.Inopharm-3.600,00 

Partija 131     - Inopharm-12.000,00 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити захтев за заштиту права Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 10 дана од дана објављивања 

Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
 

                                                                                                  в.д.директора Опште болнице 

                                                                                      др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 

 
 

 


