
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 1925 

Датум: 07.04.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке животних намирница за 

годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи 

Милановац доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

 

1.  Изабира се понуђач Ила промет, Милосава Еровића бб Чачак као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке животних намирница за годишње потребе Опште болнице Горњи 

Милановац за партију 1 (разни прехрамбени производи) и 5 (воће и поврће) са понудом број 629 од 

03.04.2020.године укупне вредности  1.866.520,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен 

Уговор о јавној набавци. 

2.  Изабира се понуђач Млекара Моравица доо, Стевана Чоловића 51 Ариље као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке животних намирница за годишње потребе Опште болнице 

Горњи Милановац за партију 2 (млеко слатко и млечни производи) са понудом број 633 од 

03.04.2020.године укупне вредности 801.750,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен 

Уговор о јавној набавци. 

3.  Изабира се понуђач Пекара понс, Славка Крупежа 77 Чачак као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке животних намирница за годишње потребе Опште болнице Горњи 

Милановац за партију 3 (брашно и производи од брашна) са понудом број 631 од 03.04.2020.године 

укупне вредности 649.175,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

4.  Изабира се понуђач Сувобор кооп, Цара Лазара 43 Чачак као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке животних намирница за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац за 

партију 4 (месо) са понудом број 630 од 03.04.2020.године укупне вредности 1.893.000,00 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. 1053 од 28.02.2020. године поступак јавне набавке у 

отвореном поступку број 1/2020 за јавну набавку животних намирница за годишње потребе Опште 

болнице Горњи Милановац процењене вредности 5.905.000,00 динара без пдв-а (партија 1-

1.800.000,00 динара без пдв-а, партија 2-855.000,00 динара без пдв-а, партија 3-850.000,00 динара 

без пдв-а, партија 4-2.000.000,00 динара без пдв-а, партија 5-400.000,00 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. Благовремено до дана 

03.04.2020.године до 12.00 часова достављено је 8 понуда. Поступак отварања понуда започео је 

дана 03.04.2020.године у 12.15 часова у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. 

Увидом у понуде утврђено је следеће: 

Понуда број 614 од 02.04.2020.године достављена од стране понуђача Дон дон, Булевар Зорана 

Ђинђића 144б Нови Београд 

Партија 3-683.850,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-90 дана 



Понуда број 626 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Границе, Николе Пашића 

246 Младеновац 

Партија 2-816.435,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-120 дана 

Пунуда број 628 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Недељковић, Змај Јовина 19 

Шашинци 

Партија 4- 2.011.500,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-90 дана 

Понуда број 629 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Ила промет, Милосава 

Еровића бб Чачак 

Партија 1-1.536.070,00 динара без пдв-а 

Партија 5-330.450,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-60 дана 

Понуда број 630 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Сувобор кооп, Цара Лазара 

43 Чачак 

Партија 4-1.893.000,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-65 дана 

Понуда број 631 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Пекара понс, Славка 

Крупежа 77 Чачак 

Партија 3-649.175,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-90 дана 

Понуда број 632 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Бора бора, Николе Тесле 

број 50 Чачак 

Партија 1-1.601.661,00 динара без пдв-а, Рок важења понуде-60 дана 

Понуда број 633 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Млекара Моравица доо, 

Стевана Чоловића 51 Ариље 

Партија 2-801.750,00 динара бз пдв-а, Рок важења понуде-70 дана 

Након стручне оцене понуда утврђено је од стране комисије за јавну набавку да је понуда број 628 

од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Недељковић, Змај Јовина 19 Шашинци изнад 

поцењене вредности јавне набавке за партију 4 тако да је његова понуда одбијена као 

неприхватљива. 

Увидом у друге понуде утврђено је да су одговарајуће и прихватљиве. Применом критеријума 

најниже цене партије утврђен је следећи редослед понуда: 

Партија 1 

1. Понуда број 629 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Ила промет, 

Милосава Еровића бб Чачак-1.536.070,00 динара без пдв-а 



2. Понуда број 632 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Бора бора, Николе 

Тесле број 50 Чачак- 1.601.661,00 динара без пдв-а 

Партија 2 

1. Понуда број 633 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Млекара Моравица 

доо, Стевана Чоловића 51 Ариље-801.750,00 динара бз пдв-а 

2. Понуда број 626 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Границе, Николе 

Пашића 246 Младеновац-816.435,00 динара без пдв-а 

Партија 3 

1. Понуда број 631 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Пекара понс, Славка 

Крупежа 77 Чачак-649.175,00 динара без пдв-а 

2. Понуда број 614 од 02.04.2020.године достављена од стране понуђача Дон дон, Булевар  

Зорана Ђинђића 144б Нови Београд-683.850,00 динара без пдв-а 

Партија 4 

1. Понуда број 630 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Сувобор кооп, Цара 

Лазара 43 Чачак-1.893.000,00 динара без пдв-а 

Партија 5 

1. Понуда број 629 од 03.04.2020.године достављена од стране понуђача Ила промет, 

Милосава Еровића бб Чачак-330.450,00 динара без пдв-а. 

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 

                                                                                др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 

 

 

 

 

 

 


