
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 41-80/2019 

Датум: 19.06.2019.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог  Комисије за јавну набавку 

медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе 

Опште болнице Горњи Милановац из Извештаја о стручној оцени понуда број 41-78/2019 од 

18.06.2019.године (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), в.д.директора Опште болнице 

Горњи Милановац доноси: 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

1.Изабира се понуђач  Зем фарм доо, Раде Кончара 71 Земун са понудом број 41-16/2019 од 

25.04.2019.године као најповољнији понуђач за партију 54 укупне вредности 278.000,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

2. Изабира се понуђач  ДНД Комерц, Цара Душана 266 Земун са понудом број 41-20/2019 од 

08.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 68 укупне вредности 1.950,00 динара без 

пдв-а, партију 71 укупне вредности 43.000,00 динара без пдв-а, партију 73 укупне вредности 

213.500,00 динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова 

и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

3. Изабира се понуђач  АИКСМЕД доо, Александра Стамболинског 27 Београд са понудом број 

41-22/2019 од 09.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 33 укупне вредности 

110.310,00 динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова 

и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

4. Изабира се понуђач Беохем 3 доо, Трстењакова 9 Београд, са понудом број 41-23/2019 од 

09.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 96 укупне вредности 353.000,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

5. Изабира се понуђач ТТ Медик доо, Булевар Михајла Пупина 10Д/I Нови Београд, са понудом 

број 41-24/2019 од 09.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 62 укупне вредности 

197.050,00 динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова 

и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

6. Изабира се понуђач Неомедика доо, Косовски број 25 Нови Сад, са понудом број 41-25/2019 од 

09.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 29 укупне вредности 169.206,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

7. Изабира се понуђач Кепром доо, Главна 18 Београд, са понудом број 41-27/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 91 укупне вредности 30.345,00 динара  без 

пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

8. Изабира се понуђач Еумед, Олге Јовановић 18А Београд, са понудом број 41-29/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 94 укупне вредности 117.360,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 



средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

9. Изабира се понуђач Медикунион доо, Вишњичка 57А Београд, са понудом број 41-32/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 110 укупне вредности 69.000,00 динара 

без пдв-а, партију 111 укупне вредности 3.200,00 динара без пдв-а, партију 114 укупне вредности 

80.000,00 динара  без пдв-а, партију 118 укупне вредности 40.000,00 динара без пдв-а, партију 119 

укупне вредности 21.000,00 динара без пдв-а, партију 121 укупне вредности 51.000,00 динара без 

пдв-а, партију 123 укупне вредности 7.000,00 динара без пдв-а, партију 134 укупне вредности 

1.700,00 динара без пдв-а, партију 127 укупне вредности 50.000,00 динара без пдв-а, партију 139 

укупне вредности 45.000,00 динара без пдв-а и партију 142 укупне вредности 20.000,00 динара без 

пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

10. Изабира се понуђач АМГ пхарм доо, Раблеова 20 Београд, са понудом број 41-35/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 107 укупне вредности 276.120,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

11. Изабира се понуђач Омни медикал доо, Аутопут 13 Блок 53 Нови Београд, са понудом број 41-

36/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 17 укупне вредности 49.600,00 

динара  без пдв-а, партију 31 укупне вредности 1.400,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке 

медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе у 

Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће 

бити закључен Уговор о јавној набавци. 

12. Изабира се понуђач Инофарм доо,Милошев Кладенац 9В Београд са понудом број 41-37/2019 

од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 109 укупне вредности 15.000,00 динара  

без пдв-а, партију 112 укупне вредности 47.400,00 динара без пдв-а, партију 120 укупне 

вредности 315.000,00 динара без пдв-а, партију 124 укупне вредности 99.000,00 динара без пдв-а, 

партију 125 укупне вредности 1.360,00 динара без пдв-а, партију 126 укупне вредности 19.200,00 

динара без пдв-а, партију 128 укупне вредности 197.500,00 динара без пдв-а, партију 130 укупне 

вредности 820.000,00 динара без пдв-а, партију 135 укупне вредности 2.200,00 динара без пдв-а,  

партију 140 укупне вредности 3.800,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског 

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

Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен 

Уговор о јавној набавци. 

13. Изабира се понуђач Лавиефарм доо,Бањалучка 14 Београд са понудом број 41-40/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 57 укупне вредности 354.200,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

14. Изабира се понуђач Премиум Сургицал компани доо Београд, Светозара Марковића 1/7 

Београд са понудом број 41-41/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 21 

укупне вредности 186.741,00 динара  без пдв-а, партију 86 укупне вредности 17.425,00 динара без 

пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

15. Изабира се понуђач Метреко доо, Војводе Мишића 75Л1 Ниш са понудом број 41-45/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 37 укупне вредности 38.300,00 динара  без 

пдв-а, партију 38 укупне вредности 16.650,00 динара без пдв-а, партију 39 укупне вредности 

13.500,00 динара без пдв-а, партију 40 укупне вредности 17.250,00 динара, партију 41 укупне 

вредности 18.900,00 динара без пдв-а, партију 42 укупне вредности 36.000,00 динара без пдв-а, 



партију 43 укупне вредности 9.000,00 динара без пдв-а, партију 44 укупне вредности 4.300,00 

динара без пдв-а, партију 45 укупне вредности 37.700,00 динара без пдв-а, партију 46 укупне 

вредности 204.000,00 динара без пдв-а, партију 85 укупне вредности 21.000,00 динара без пдв-а, 

партију 88 укупне вредности 6.450,00 динара без пдв-а, партију 95 укупне вредности 50.000,00 

динара без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

16. Изабира се понуђач Диафит интернатионал доо, Ресавска 67 Београд са понудом број 41-

39/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 56 укупне вредности 79.960,00 

динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

17. Изабира се понуђач Инел медик доо Београд, Калемарска 2Б Врчин са понудом број 41-

43/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 22 укупне вредности 

230.000,00 динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова 

и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

18. Изабира се понуђач Етикон доо, Џорџа Вашингтона 7 Београд са понудом број 41-43/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 20 укупне вредности 411.450,00 динара 

без пдв-а, партију 106 укупне вредности 34.700,00 динара  без пдв-а у предмету јавне набавке 

медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе у 

Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће 

бити закључен Уговор о јавној набавци. 

19. Изабира се понуђач Гросис доо Ниш, Пантелејска 77 Ниш са понудом број 41-48/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 27 укупне вредности 44.500,00 динара  без 

пдв-а, партију 104 укупне вредности 933.990,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке 

медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе у 

Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће 

бити закључен Уговор о јавној набавци. 

20. Изабира се понуђач Медиал Груп, Булевар Арсенија Чарнојевића 74/2 Београд са понудом број 

41-17/2019 од 03.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 34 укупне вредности 

107.600,00 динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова 

и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

21. Изабира се понуђач Медиком доо Шабац, Поцерска број 3 Шабац са понудом број 41-47/2019 

од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 35 укупне вредности 1.410.000,00 

динара  без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

22. Изабира се понуђач ПТМ доо, Стојана Новаковића 51 Шабац са понудом број 41-50/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 101 укупне вредности 1.128.390,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

23. Изабира се понуђач Дексон доо, Рајка Митића 28 Београд са понудом број 41-51/2019 од 

10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 105 укупне вредности 626.848,00 динара  

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

24. Изабира се понуђач СН Медик доо, Сурчински пут 11Г Нови Београд са понудом број 41-

52/2019 од 13.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 3 укупне вредности 421.400,00 



динара  без пдв-а, за партију 7 укупне вредности 70.000,00 динара без пдв-а, партију 26 укупне 

вредности 84.000,00 динара без пдв-а, партију 55 укупне вредности 48.200,00 динара без пдв-а, 

партију 63 укупне вредности 138.300,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског 

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

Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен 

Уговор о јавној набавци. 

25. Изабира се понуђач Магна фармациа доо, Милутина Миланковића 7Б Београд са понудом 

број 41-53/2019 од 13.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 16 укупне вредности 

47.400,00 динара  без пдв-а, партију 32 укупне вредности 17.280,00 динара без пдв-а, партију 64 

укупне вредности 142.550,00 динара без пдв-а, партију 78 укупне вредности 128.450,00 динара без 

пдв-а, партију 79 укупне вредности 16.500,00 динара без пдв-а, партију 80 укупне вредности 

28.200,00 динара без пдв-а, партију 83 укупне вредности 31.550,00 динара без пдв-а у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње 

потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

26. Изабира се понуђач Екотрејд доо, Страхињића бана 3 Ниш са понудом број 41-55/2019 од 

13.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 2 укупне вредности 1.130.050,00 динара 

без пдв-а, за партију 4 укупне вредности 1.123.140,00 динара  без пдв-а, за партију 36 укупне 

вредности 1.439.500,00 динара без пдв-а, партију 108 укупне вредности 99.100,00 динара без пдв-а 

у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава 

за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку 

број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

27. Изабира се понуђач Флора комерц, Рајићева 55 Горњи Милановац са понудом број 41-56/2019 

од 12.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 1 укупне вредности 1.542.220,00 динара  

без пдв-а, за партију 10 укупне вредности 383.720,00 динара без пдв-а, партију 11 укупне 

вредности 35.760,00 динара без пдв-а, за партију 19 укупне вредноси 257.000,00 динара без пдв-а, 

за партију 49 укупне вредности 312.400,00 динара без пдв-а, партију 50 укупне вредности 

14.980,00 динара без пдв-а, партију 51 укупне вредности 35.250,00 динара без пдв-а, партију 65 

укупне вредности 242.340,00 динара без пдв-а, партију 61 укупне вредности 16.350,00 динара без 

пдв-а, партију 66 укупне вредности 61.510,00 динара без пдв-а, партију 72 укупне вредности 

52.400,00 динара без пдв-а, партију 75 укупне вредности 4.300,00 динара без пдв-а, за   партију 77 

укупне вредности 15.125,00 динара нез пдв-а, партију 84 укупне вредности 18.000,00 динара без 

пдв-а, партију 89 укупне вредности 1.100,00 динара без пдв-а, партију 102 укупне вредности 

121.832,00 динара без пдв-а, партију 103 укупне вредности 374.490,00 динара без пдв-а у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње 

потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

28. Изабира се понуђач Синофарм доо, Косте Нађа 31 Београд са понудом број 41-57/2019 од 

13.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 9 укупне вредности 149.000,00 динара без 

пдв-а, партију 12 укупне вредности 82.300,00 динара без пдв-а, партију 13 укупне вредности 

128.000,00 динара без пдв-а, партију 14 укупне вредности 11.040,00 динара без пдв-а, партију 18 

укупне вредности 81.800,00 динара без пдв-а, за партију 23 укупне вредности 360.000,00 динара 

без пдв-а, партију 24 укупне вредности 215.100,00 динара без пдв-а, партију 25 укупне вредности 

33.600,00 динара без пдв-а, партију 58 укупне вредности 36.900,00 динара без пдв-а, партију 60 

укупне вредности 70.800,00 динара без пдв-а, партију 90 укупне вредности 9.500,00 динара без 

пдв-а, партију 92 укупне вредности 6.200,00 динара без пдв-а, партију 100 укупне вредности 

19.440,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

29. Изабира се понуђач Аровпак, Кружни пут 36 Гроцка са понудом број 41-58/2019 од 

13.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 70 укупне вредности 6.000,00 динара без 



пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

30. Изабира се понуђач Промедиа доо Кикинда, Краља Петра I 114 са понудом број 41-54/2019 од 

13.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 98 укупне вредности 19.500,00 динара без 

пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

31. Изабира се понуђач Фармалогист доо, Мирјевски булевар 3 Београд са понудом број 41-

31/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 8 укупне вредности 

1.639.700,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова 

и дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

32. Изабира се понуђач Б Браун Адриа, Ђорђа Станојевића 14 Београд са понудом број 41-41/2019 

од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 6 укупне вредности 1.525.910,00динара 

без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих 

средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном 

поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

33. Изабира се понуђач Дунавпласт са понудом број 41-21/2019 од 08.05.2019.године као 

најповољнији понуђач за партију 74 укупне вредности 20.680,00 динара без пдв-а у предмету јавне 

набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње 

потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

34. Изабира се понуђач Суперлаб са понудом број 41-38/2019 од 10.05.2019.године као 

најповољнији понуђач за партију 76 укупне вредности 60.900,00 динара без пдв-а у предмету јавне 

набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње 

потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

35. Изабира се понуђач Викор са понудом број 41-30/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији 

понуђач за партију 53 укупне вредности 156.288,00 динара без пдв-а у предмету јавне набавке 

медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе у 

Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће 

бити закључен Уговор о јавној набавци. 

36. Изабира се понуђач Беокомпас са понудом број 41-33/2019 од 10.05.2019.године као 

најповољнији понуђач за партију 97 укупне вредности 59.610,00 динара без пдв-а у предмету јавне 

набавке медицинског потрошног материјала, лекова и дезинфекционих средстава за годишње 

потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019), са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

37. Изабира се понуђач Топхемие Медлаб, Огњена Вука број 2 Београд са понудом број 41-

49/2019 од 10.05.2019.године као најповољнији понуђач за партију 5 укупне вредности 322.300,00 

динара без пдв-а у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, лекова и 

дезинфекционих средстава за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац (јавна 

набавка у отвореном поступку број 2/2019), са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

38. Ставља се ван снаге Одлука о додели Уговора о јавној набавци број 41-76/2019 од 

07.06.2019.године. 

 

 

 

 

 

 



образложење 

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

наручилац покренула Одлуком в.д.директора бр. 41/2019 од 29.03.2019. године поступак јавне 

набавке у отвореном поступку број 2/2019 подељеном по партијама за јавну набавку медицинског 

потрошног материјала,лекова и дезинфекционих средстава за годишње потребе Опште болнице 

Горњи Милановац. 

Процењена вредност јавне набавке укупно је 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. Благовремено до дана 

13.05.2019.године до 12.00 часова достављено је 39 понуда. Поступак отварања понуда започео је 

дана 13.05.2019.године у 12 часова и 15 минута у сали за састанке Опште болнице Горњи 

Милановац. Поступку отварања понуда присуствовали су сви чланови комисије за јавну набавку и 

овлашћени представници понуђача Гросис. 

Увидом у понуде Комисија за предметну јавну набавку утврдила је да су понуђачи доставили 

следеће укупне вредности понуда: 

 

Понуда број 41-16/2019 од 25.04.2019.године достављена од стране понуђача Зем фарм доо, Раде 

Кончара 71 Земун 

Партија 54-278.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-17/2019 од 03.05.2019.године достављена од стране понуђача Медиал Груп, 

Булевар Арсенија Чарнојевића 74/2 Београд 

Партија 34-107.600,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-20/2019 од 08.05.2019.године достављена од стране понуђача ДНД Комерц, Цара 

Душана 266 Земун 

Партија 68-1.950,00 динара без пдв-а 

Партија 70-35.000,00 динара без пдв-а 

Партија 71-43.000,00 динара без пдв-а 

Партија 73-213.500,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-21/2019 од 08.05.2019.године достављена од стране понуђача Дунавпласт, 

Североисточна радна зона бб, блок 11 Инђија 

Партија 10-496.750,00 динара без пдв-а 

Партија 74-20.680,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-22/2019 од 09.05.2019.године достављена од стране понуђача АИКСМЕД доо, 

Александра Стамболинског 27 Београд 

Партија 33-110.310,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 84-23/2019 од 09.05.2019.године достављена од стране понуђача Беохем 3 доо, 

Трстењакова 9 Београд 

Партија 96-353.000,00 динара без пдв-а 

Партија 98-31.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-24/2019 од 09.05.2019.године достављена од стране понуђача ТТ Медик доо, 

Булевар Михајла Пупина 10Д/I Нови Београд 

Партија 62-197.050,00 динара без пдв-а 

 



Понуда број 41-25/2019 од 09.05.2019.године достављена од стране понуђача Неомедика доо, 

Косовски број 25 Нови Сад 

Партија 29-169.206,00 динара без пдв-а 

Партија 31-1.716,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-27/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Кепром доо, Главна 

18 Београд 

Партија 90-12.750,00 динара без пдв-а 

Партија 91-30.345,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-29/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Еумед, Олге 

Јовановић 18А Београд 

Партија 94-117.360,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-30/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Викор доо Булевар 

Маршала Толбухина 42 Нови Београд 

Партија 53-156.288,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-31/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Фармалогист доо, 

Мирјевски булевар број 3 Београд 

Партија 8-1.639.700,00 динара без пдв-а 

Партија 23-409.500,00 динара без пдв-а 

Партија 24-231.300,00 динара без пдв-а 

Партија 25-35.928,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-32/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Медикунион доо, 

Вишњичка 57А Београд 

Партија 110-69.000,00 динара без пдв-а 

Партија 111-3.200,00 динара без пдв-а 

Партија 114-80.000,00 динара без пдв-а 

Партија 118-40.000,00 динара без пдв-а 

Партија 119-21.000,00 динара без пдв-а 

Партија 121-51.000,00 динара без пдв-а 

Партија 123-7.000,00 динара без пдв-а 

Партија 127-50.000,00 динара без пдв-а 

Партија 134-1.700,00 динара без пдв-а 

Партија 139-45.000,00 динара без пдв-а 

Партија 142-20.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-33/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Беокомпас доо, 

Звечанска 60/22 Београд 

Партија 24-246.600,00 динара без пдв-а 

Партија 97-59.610,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-34/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Биостент доо 

Београд, Чеде Миндеровића 4 Београд 

Партија 28-105.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-35/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача АМГ пхарм доо, 

Раблеова 20 Београд 

Партија 107-276.120,00 динара без пдв-а 



 

Понуда број 41-35/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Омни медикал доо, 

Аутопут 13 Блок 53 Нови Београд 

Партија 9-230.000,00 динара без пдв-а 

Партија 12-103.750,00 динара без пдв-а 

Партија 13-280.000,00 динара без пдв-а 

Партија 14-14.400,00 динара без пдв-а 

Партија 17-49.600,00 динара без пдв-а 

Партија 18-100.000,00 динара без пдв-а 

Партија 31-1.400,00 динара без пдв-а 

Партија 80-36.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-37/2019 од 10.05.2019.године доствљена од стране понуђача Ино фарм доо, 

Милошев Кладенац 9В Београд 

Партија 109-15.000,00 динара без пдв-а 

Партија 110-70.000,00 динара без пдв-а 

Партија 111-4.200,00 динара без пдв-а 

Партија 112-47.400,00 динара без пдв-а 

Партија 120-315.000,00 динара без пдв-а 

Партија 121-51.000,00 динара без пдв-а 

Партија 123-10.000,00 динара без пдв-а 

Партија 124-99.000,00 динара без пдв-а 

Партија 125-1.360,00 динара без пдв-а 

Партија 126-19.200,00 динара без пдв-а 

Партија 128-197.500,00 динара без пдв-а 

Партија 130-820.000,00 динара без пдв-а 

Партија 134-2.000,00 динара без пдв-а 

Партија 135-2.200,00 динара без пдв-а 

Партија 139-55.000,00 динара без пдв-а 

Партија 140-3.800,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-40/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Лавиефарм доо, 

Бањалучка 14 Београд 

Партија 57-354.200,00 динара без пдв-а 

Партија 100-31.800,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-40/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Премиум Сургицал 

Компани доо Београд 

Партија 21-186.741,00 динара без пдв-а 

Партија 61-29.070,00 динара без пдв-а 

Партиај 86-17.425,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-41/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Б Браун Адриа, 

Ђорђа Станојевића 14 Београд 

Партија 6-1.525.910,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-44/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Делта Наисса доо, 9 

Бригаде 39А Ниш 

Партија 91-134.000,00 динара без пдв-а 

 



Партија број 41-45/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Метреко доо, Војводе 

Мишића 75Л1 Ниш 

Партија 37-38.300,00 динара без пдв-а 

Партија 38-16.650,00 динара без пдв-а 

Партија 39-13.500,00 динара без пдв-а 

Партија 40-17.250,00 динара без пдв-а 

Партија 41-18.900,00 динара без пдв-а 

Партија 42-36.000,00 динара без пдв-а 

Партија 43-9.000,00 динара без пдв-а 

Партија 44-4.300,00 динара без пдв-а 

Партија 45-37.700,00 динара без пдв-а 

Партија 46-204.000,00 динара без пдв-а 

Партија 85-21.000,00 динара без пдв-а 

Партија 88-6.450,00 динара без пдв-а 

Партија 95-50.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-38/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Суперлаб, Милутина 

Миланковића 25 Нови Београд 

Партија 11-45.000,00 динара без пдв-а 

Партија 74-19.480,00 динара без пдв-а 

Партија 76-60.900,00 динара без пдв-а 

Партија 90-12.800,00 динара без пдв-а 

Партија 91-43.800,00 динара без пдв-а 

Партија 97-66.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-39/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Диафит 

интернатионал доо, Ресавска 67 Београд 

Партија 56-79.960,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-43/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Инел медик доо 

Београд, Калемрска 2Б Врчин 

Партија 22-230.000,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-46/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Етикон доо, Џорџа 

Вашингтона 7 Београд 

Партија 9-308.000,00 динара без пдв-а 

Партија 13-159.000,00 динара без пдв-а 

Партија 14-12.120,00 динара без пдв-а 

Партија 18-157.300,00 динара без пдв-а 

Партија 20-411.450,00 динара без пдв-а 

Партија 86-29.000,00 динара без пдв-а 

Партија 106-34.700,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-48/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Гросис доо Ниш, 

Пантелејска 77 Ниш 

Партија 27-44.500,00 динара без пдв-а 

Партија 104-933.990,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-47/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Медиком доо Шабац, 

Поцерска број 3 Шабац 

Партија 35-1.410.000,00 динара без пдв-а 



Партија 36-2.033.730,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-49/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Топцхемие Медлаб, 

Огнјена Вука број 2 Београд 

Партија 5- 322.300,00 динара без пдв-а 

 

Партија број 41-50/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача ПТМ доо, Стојана 

Новаковића 51 Шабац 

Партија 101-1.128.390,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-51/2019 од 10.05.2019.године достављена од стране понуђача Дексон доо, рајка 

Митића 28 Београд 

Партија 105-626.848,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-52/2019 од 13.05.2019.године достављена од стране понуђача СН Медик доо, 

Сурчински пут 11Г Нови Београд 

Партија 3-421.400,00 динара без пдв-а 

Партија 7-70.000,00 динара без пдв-а 

Партија 26-84.000,00 динара без пдв-а 

Партија 55-48.200,00 динара без пдв-а 

Партија 61-35.000,00 динара без пдв-а 

Партија 63-138.300,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-53/2019 од 13.05.2019.године достављена од стране понуђача Магна Фармациа соо, 

Милутина Миланковића 7Б Београд 

Партија 13-420.000,00 динара без пдв-а 

Партија 16-47.400,00 динара без пдв-а 

Партија 32-17.280,00 динара без пдв-а 

Партија 64-142.550,00 динара без пдв-а 

Партија 78-128.450,00 динара без пдв-а 

Партија 79-16.500,00 динара без пдв-а 

Партија 80-28.200,00 динара без пдв-а 

Партија 83-31.550,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-54/2019 од 13.05.2019.године достављена од стране понуђача Промедиа доо 

кикинда, Краља Петра I 114 

Партија 5-262.900,00 динара без пдв-а 

Партија 50-16.760,00 динара без пдв-а 

Партија 92-10.000,00 динара без пдв-а 

Партија 97-55.800,00 динара без пдв-а 

Партија 98-19.500,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-55/2019 од 13.05.2019.године достављена од стране понуђача Екотрејд Страхињића 

бана 3 Ниш 

Партија 2- 1.130.050,00 динара без пдв-а 

Партија 4-1.123.140,00 динара без пдв-а 

Партија 8-1.709.050,00 динара без пдв-а 

Партија 36-1.439.500,00 динара без пдв-а 

Партија 60-76.680,00 динара без пдв-а 

Партија 108-99.100,00 динара без пдв-а 

 



Понуда број 41-56/2019 од 12.05.2019.године достављена од стране понуђача Флора комерц, 

Рајићева 55 Горњи Милановац 

Партија 1- 1.542.220,00 динара без пдв-а 

Партија 2-833.430,00 динара без пдв-а 

Партија 10-383.720,00 динара без пдв-а 

Партија 11-35.760,00 динара без пдв-а 

Партија 19-257.000,00 динара без пдв-а 

Партија 36-1.481.950,00 динара без пдв-а 

Партија 49-312.400,00 динара без пдв-а 

Партија 50-14.980,00 динара без пдв-а 

Партија 51-35.250,00 динара без пдв-а 

Партија 61-16.350,00 динара без пдв-а 

Партија 65-242.340,00 динара без пдв-а 

Партија 66-61.510,00 динара без пдв-а 

Партија 72-52.400,00 динара без пдв-а 

Партија 75-4.300,00 динара без пдв-а 

Партија 76-21.000,00 динара без пдв-а 

Партија 77-15.125,00 динара без пдв-а 

Партија 84-18.000,00 динара без пдв-а 

Партија 85-21.000,00 динара без пдв-а 

Партија 89-1.100,00 динара без пдв-а 

Партија 91-39.960,00 динара без пдв-а 

Партија 102-121.832,00 динара без пдв-а 

Партија 103-374.490,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-57/2019 од 13.05.2019.године достављена од стране понуђача Синофарм доо Косте 

Нађа 31 Београд 

Партија 7-12.250,00 динара без пдв-а 

Партија 9-149.000,00 динара без пдв-а 

Партија 12-82.300,00 динара без пдв-а 

Партија 13-128.000,00 динара без пдв-а 

Партија 14-11.040,00 динара без пдв-а 

Партија 18-81.800,00 динара без пдв-а 

Партија 19-155.200,00 динара без пдв-а 

Партија 23-360.000,00 динара без пдв-а 

Партија 24-215.100,00 динара без пдв-а 

Партија 25-33.600,00 динара без пдв-а 

Партија 45-38.000,00 динара без пдв-а 

Партија 53-152.880,00 динара без пдв-а 

Партија 58-36.900,00 динара без пдв-а 

Партија 60-70.800,00 динара без пдв-а 

Партија 85-18.750,00 динара без пдв-а 

Партија 90-9.500,00 динара без пдв-а 

Партија 92-6.200,00 динара без пдв-а 

Партија 100-19.440,00 динара без пдв-а 

 

Понуда број 41-58/2019 од 13.05.2019.године достављена од стране понуђача Аровпак, Кружни пут 

36 Гроцка 

Партија 68-2.700.00 динара без пдв-а 

Партија 70-6.000,00 динара без пдв-а 

Партија 71-50.000,00 динара без пдв-а 



Поглављем 5. тачка 15) конкурсне документације у предметној јавној набавци предвиђено је да 

наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке), а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача , односно његових подизвођача. 

 

Комисија је након отварања понуда у поступку стручне оцене понуда доставила захтев одређеним 

понуђачима да најкасније до 31.05.2019.године до 12.00 часова доставе узорке понуђених добара за 

одређене партије и то: 

-понуђачу Флора комерц доо за партију 2; 

-понуђачу Синофарм за партије 7,13,19,53 и 85; 

-понуђачу Фармалогист за партију 8; 

-понуђачу Промедиа доо за партију 97; 

-понуђачу Суперлаб за партије 74 и 97; 

-понуђачу Биостент за партију 28; 

-понуђачу Медиал Груп за партију 34; 

-понуђачу Беокомпас за партију 97. 

 

Понуђач Флора комерц није у траженом року доставио тражене узорке за партију 2 тако да је 

његова понуда за партију 2 одбијена као неодговарајућа. 

Понуђач Синофарм је доставио у траженом року узорке за тражене партије. Тражени узорци за 

партију 7 - скалпел ножићи су послати на одељења Опште болнице Горњи Милановац да се 

испробају да ли су одговарајући. Након пробе утврђено је да скалпел ножићи немају одговарајућу 

оштрину пa je понуда Синофарма за партију 7 одбијена као неодговарајућа. Увидом у узорке 

понуђених добара за партију 13 - силиконски катетери утврђено је да су одговарајући.  Узорци за 

партију 19 - гипсани завоји и подлоге за гипс испробани су у ортопедској амбуланти Опште 

болнице Горњи Милановац и утврђено је да се гипсани завој тешко кваси и споро везује па је 

понуда Синофарма за партију 19 одбијена као неодговарајућа. Узорци за партију 53 - контакт 

аутоматске ланцете послате су у биохемијску лабораторију Опште болнице Горњи Милановац на 

пробу и утврђено је да нису одговарајуће због недовољне количине капи крви на месту убода, 

самим тим и недовољно узорка за анализирање па је понуда Синофарма за партију 53 одбијена као 

неодговарајућа. Увидом у узорак за партију 85 - гел за ултразвук утврђено је да је неодговарајући 

јер је превише течан, недовољно транспарентан за УЗ преглед пацијената па је понуда Синофарма 

за партију 85 одбијена као неодговарајућа. 

Понуђач Фармалогист доставио је у траженом року узорке за партију 8 – системи за инфузију. 

Након употребе у Општој болници Горњи Милановац утврђено је да су понуђена добра за партију 

8 одговарајућа. 

Понуђач Медиал Груп доставио је у траженом року узорке за партију 34 – електроде за ЕМГ. 

Након употребе у Општој болници Горњи Милановац утврђено је да су понуђена добра за партију 

34 одговарајућа за постојећи апарат. 

Понуђач Суперлаб доставио је у траженом року узорке за партију 74. Увидом у узорке утврђено је 

да су исти неодговарајући јер је у опису техничке спецификације тражено да наруквице за мајку и 

дете буду силиконске са штампаним бројем, називом здравствене установе а понуђач је понудио 

наруквице са папирићем на који се директно пише оловком и који се при купању беба кваси и 

постоји могућност оштећења, па је понуда Суперлаба за партију 74 одбијена као неодговарајућа. 

Понуђачи Суперлаб, Промедиа и Беокомпас доставили су у траженом року узорке за партију 97. 

Увидом у узорке утврђено је да су сви одговарајући па је за доделу Уговора о јавној набавци за 

партију 97 примењен критеријум најниже цене партије. 

Понуђач Биостент доставио је у траженом року узорке за партију 28-сајле за вене. По достављању 

узорка наручилац је оценио понуђено добро као неодговарајући инструмент јер нема металну 

ножицу обложену пластиком већ само пластични катетер који нема довољну чврстину која је 

потребна за манипулације које се у току операције изводе. 



 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда дана 09.06.2019.године доставила нови захтев 

одређеним понуђачима да најкасније до 10.06.2019.године до 14.30 часова доставе узорке 

понуђених добара за одређене партије и то: 

-понуђачу Флора комерц за партију 85; 

-понуђачу Метреко за партију 85. 

Понуђач Метреко доо доставио је у траженом року узорак за партију 85 за који је утврђено да је 

одговарајући. 

Понуђач Флора комерц није у траженом року доставио узорке за партију 85 па је његова понуда за 

партију 85 одбијена као неодговарајућа. 

 

Код партије 74 – наставци за аутоматске пипете Brand утврђено је да понуђач Флора комерц није 

понудио оригиналне наставке па је тиме његова понуда за партију 74 одбијена као неодговарајућа. 

Код партије 97- тест за окултно крварење у столици утврђено је да понуђач Про медиа није 

понудио тестове са касетом па је тиме његова понуда за партију 97 одбијена као неодговарајућа. 

 

Применом критеријума најниже укупне понуђене цене партије на одговарајуће и прихватљиве 

понуде Комисија за јавну набавку је утврдила најповољније понуђаче као у диспозитиву ове 

Одлуке о додели уговора. Код рангирања најповољније понуде за партију 121 Комисија за јавну 

набавку је применила резервни критеријум дужег важења понуде јер су понуђачи понудили исту 

укупну вредност партије. Понуђач Медикунион доо, Вишњичка 57А Београд понудио је рок 

важења понуде од 120 дана а понуђач Инофарм доо, Милошев Кладенац 9В Београд понудио је рок 

важења понуде од 60 дана тако да је Уговор о јавној набавци за партију 121 додељен понуђачу 

Медикунион доо.  

 

Након доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набавци број 41-76/2019 од 07.06.2019.године 

понуђач Топхемие Медлаб упутио је наручиоцу захтев број 41-77/2019 од 12.06.2019.године за 

увид у документацију понуђача у предметном поступку јавне набавке. Увид у документацију 

понуђача извршен је дана 14.06.2019.године у 12.00 часова у просторијама Одсека за опште, правне 

и кадровске послове. Увидом у документацију утврђено је да понуђач Промедиа у достављеној 

понуди број 41-54/2019 од 13.05.2019.године није испунио техничке карактеристике за понуђено 

добро у партији 5 јер је конкурсном документацијом захтевано да је материјал заштитних рукавица 

neoprene I nitril а понуђач је понудио заштитне рукавице од nitrile. Имајући ово у виду Комисија за 

јавне набавке је на приговор понуђача Топхемие Медлаб након нове стручне оцене понуда 

одбацила понуду број 41-54/2019 од 13.05.2019.године за партију 5 достављену од стране понуђача 

Промедиа као неодговарајућу и предложила в.д.директору Опште болнице Горњи Милановац да 

донесе нову Одлуку о додели уговора о јавној набавци 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 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

                                                                       в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац 

                                                                                           др Предраг Шутић, хирург 

 

 


