
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 101-14/2016 
Датум: 08.11.2016.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку 
животних намирница за годишње потребе исхране стационарних пацијената у Општој 
болници Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о додели Уговора о јавној набавци 

 
1. Изабира се понуђач Сувобор коп, Цара Лазара 43 Чачак као најповољнији за партију 4 
(месо) у предмету јавне набавке животних намирница за годишње потребе Опште болнице 
Горњи Милановац укупне вредности 1.915.950,00 динара без пдв-а (2.107.545,00 динара са 
пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
2. Изабира се понуђач Млекара Моравица, Стевана Чоловића 51 Ариље као најповољнији 
за партију 2 (млеко слатко и јогурт) у предмету јавне набавке животних намирница за 
годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац укупне вредности 615.000,00 динара 
без пдв-а (676.500,00 динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној 
набавци. 
3. Изабира се понуђач Доо Ила промет, Милосава Еровића бб Чачак као најповољнији за 
партију 1 (разни прехрамбени производи) укупне вредности 1.710.908,00 динара без пдв-а 
(1.986.719,60 динара са пдв-ом) и за партију 5 (воће и поврће) укупне вредности 301.400,00 
динара без пдв-а (331.540,00 динара са пдв-ом) у предмету јавне набавке животних 
намирница за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са којим ће бити 
закључен Уговор о јавној набавци. 
4. Изабира се понуђач Дон Дон, Булевар Зорана Ђинђића 144б Нови Београд као 
најповољнији за партију 3 (брашно и производи од брашна) укупне вредности 776.230,00 
динара без пдв-а (853.853,00 динара са пдв-ом) у предмету јавне набавке животних 
намирница за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са којим ће бити 
закључен Уговор о јавној набавци. 
 

образложење 

Општа болница Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац је као 
наручилац покренула Одлуком в.д.директора бр. 101-1/2016 од 29.09.2016. године 
поступак јавне набавке у отвореном поступку број 2 у 2016.години за јавну набавку 
животних намирница за годишње потребе исхране стационарних пацијената у Општој 
болници Горњи Милановац. 

Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2016. годину су: предмет - 
јавна набавка животних намирница, процењена вредност – 7.500.000,00 динара без пдв-а, 
оквирни датум покретања поступка - јул 2016.године, оквирни датум закључења уговора - 
септембар 2016.године, оквирни датум извршења уговора – од септембра 2016.године до 
септембра 2017.године, конто позиција 426823, ознака из општег речника јавне набавке је 
15100000-производи животињског порекла, месо и месни производи, 15500000-млечни 



производи, 15600000-млинарски производи, 15800000-разни прехрамбени производи, 
поступак – јавна набавка у отвореном поступку, финансирање – из средстава Републичког 
фонда за здравствено осигурање, набавка се спроводи ради обављања редовне делатности. 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена партије. Позив за подношење понуда и 
конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени су на Порталу јавних 
набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац. Благовремено до дана 31.10.2016. 
године до 12 часова достављене су 4 понуде. Поступак отварања понуда започео је дана 
31.10.2016.године у 12 часова и 10 минута у сали за састанке Опште болнице Горњи 
Милановац. Поступку присуствују сви чланови Комисије за јавне набавке. Увидом у 
понуде чланови Комисије за јавну набавку су утврдили следеће: 

Понуда број 101-8/2016 од 31.10.2016.године достављена од стране понуђача Сувобор 
коп, Цара Лазара 43 Чачак (достављена понуда за партију 4-Месо) 

Укупна цена понуде - 1.915.950,00 динара без пдв-а (2.107.545,00 динара са пдв-ом), рок 
плаћања - 30 дана од датума фактуре, рок испоруке - 1 дан од момента поруџбине, рок 
важења понуде - 65 дана од дана отварања понуда 

Понуда број 101-9/2016 од 31.10.2016.године достављена од стране понуђача Млекара 
Моравица, Стевана Чоловића 51 Ариље (достављена понуда за партију 2-Млеко 
слатко и јогурт) 

Укупна цена - 615.000,00 динара без пдв-а (676.500,00 динара са пдв-ом), рок плаћања - 90 
дана, рок испоруке - 1 дан, рок важења понуде - 60 дана 

Понуда број 101-10/2016 од 31.10.2016.године достављена од стране понуђача Доо Ила 
промет, Милосава Еровића бб Чачак (достављена понуда за партију 1-Разни 
прехрамбени производи и за партију 5-Воће и поврће) 

Укупна цена понуде за партију 1 (Разни прехрамбени производи) - 1.710.908,00 динара без 
пдв-а (1.986.719,60 динара са пдв-ом), рок плаћања -45 дана, рок испоруке - 1 дан, рок 
важења понуде - 60 дана, испорука - према захтеву наручиоца 

Укупна цена понуде за партију 5 (Воће и поврће) - 301.400,00 динара без пдв-а (331.540,00 
динара са пдв-ом), рок плаћања - 45 дана, рок испоруке -1 дан, рок важења понуде - 60 
дана, испорука - према захтеву наручиоца 

Понуда број 101-11/2016 од 31.10.2016.године достављена од стране понуђача Дон Дон, 
Булевар Зорана Ђинђића 144б Нови Београд (достављена понуда за партију 3-
Брашно и производи од брашна 

Укупна цена - 776.230,00 динара без пдв-а (853.853,00 динара са пдв-ом), рок плаћања - 45 
дана, рок испоруке -1 дан, рок важења понуде - 60 дана. 
 



Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да су све понуде исправне, 
одговарајуће и прихватљиве. Применом критеријума најниже цене партије чланови 
Комисије су утврдили најповољније понуде. На предлог комисије за јавну набавку 
в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси Одлуку као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од 
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
                                                                                            в.д.директора Опште болнице  
                                                                                                     Горњи Милановац 
                                                                              др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


