
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 142-7/2016 
Датум: 13.01.2017.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку 
потрошног материјала за третман медицинског отпада за годишње потребе Опште болнице 
Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о додели Уговора о јавној набавци 

 
Изабира се понуђач Демос доо, Краља Михаила Зетског 48 Батајница Београд као 
најповољнији у предмету јавне набавке потрошног материјала за третман медицинског 
отпада за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 142-4/2016 
од 09.01.2017.године укупне вредности 560.650,00 динара без пдв-а (672.780,00 динара са 
пдв-ом) 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. 142-1/2016 од 27.12.2016. године 
поступак јавне набавке мале вредности број 16 у 2016.години за јавну набавку потрошног 
материјала за третман медицинског отпада за годишње потрбе Опште болнице Горњи 
Милановац. 
Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2016. годину су: предмет - 
јавна набавка потрошног материјала за третман медицинског отпада за годишње потребе 
Опште болнице Горњи Милановац, процењена вредност – 700.000,00 динара без пдв-а, 
оквирни датум покретања поступка - децембар 2016.године, оквирни датум закључења 
уговора -јануар 2017.године, оквирни датум извршења уговора – од јануара 2017.године до 
јануара 2018.године, конто позиција 426591, ознака из општег речника јавне набавке је 
19520000-производи од пластичних маса, поступак – јавна набавка мале вредности, 
финансирање – из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, набавка се 
спроводи ради обављања редовне делатности. 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена. 

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 09.01.2017 године до 12 часова достављена је 1 понуда. Поступак 
отварања понуда започео је дана 09.01.2017.године у 12 часова и 10 минута у сали за 
састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку присуствују сви чланови Комисије 
за јавне набавке и представник понуђача Демос Зоран Шћепановић са овлашћењем од 
09.01.2017.године. 

 

 



Увидом у понуду број 142-4/2017 од 09.01.2017.године достављену од стране понуђача 
Демос доо, Краља Михаила Зетског 48 Батајница Београд утврђено је следеће: 
Редни 
број 

Назив 
производа 

Произвођач Јединица 
мере 

Количина Јед. цена 
без пдв-а 

Укупна 
цена без 
пдв-а 

Укупна 
цена са 
пдв-ом 

1. Кесе за 
инфект. цито. 
пато. отпад 

550х700 

Демос ком 8000 10,00 80.000,00 96.000,00 

2. Жута кутија 
за оштре 

предмете 12 
лит 

 

Демос ком 10 120,00 1.200,00 1.440,00 

3. Жута кутија 
за оштре 
предмете 6 

лит 

Демос ком 50 116,00 5.800,00 6.960,00 

4. Жута кутија 
за оштре 
предмете 5 

лит 

Демос ком 50 115,00 5.750,00 6.900,00 

5. Жута кутија 
за оштре 
предмете 3 

лит 

Демос ком 1000 114,00 114.000,00 136.800,00 

6. Жута кутија 
за оштре 
предмете 2 

лит 

Демос ком 2000 92,00 184.000,00 220.800,00 

7. Жута кутија 
за оштре 
предмете 1 

лит 

Демос ком 500 62,00 31.000,00 37.200,00 

8. Црна кеса за 
комунални 
отпад 

1100х900 

Демос ком 2000 14,00 28.000,00 33.600,00 

9. Налепница за 
оштре 

предмете, 
стерилно, 

инфективни, 
патоанат. и 

цитотоксични 
отпад 

Демос ком 8000 1,50 12.000,00 14.400,00 

10. Магабокс од 
20 лит 

Демос ком 3 420,00 1.260,00 1.512,00 

11. Трансп. 
контејнер 120 

лит 

Демос ком 2 3.100,00 6.200,00 7.440,00 

12. Трансп. 
контејнер 240 

лит 
 

Демос ком 2 4.400,00 8.800,00 10.560,00 



13. Bowi dick 
 

AP/Medical ком 12 580,00 6.960,00 8.352,00 

14. Трака писаћа 
 

AP/Medical ком 16 2.660,00 42.560,00 51.072,00 

15. Писач плав и 
црвени 

 

AP/Medical ком 12 2.150,00 25.800,00 30.960,00 

16. Таблетирана 
со 25кг 

Kristal so кг 12 610,00 7.320,00 8.784,00 

                                                                                                                                 Укупно:  560.650,00      672.780,00 
 
Рок испоруке-1 дан 
Рок плаћања-60 дана 

Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да је достављена понуда 
исправна, одговарајућа и прихватљива. 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


