
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 26-8/2019 

ДАТУМ: 28.02.2019.године 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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

горива за моторна возила за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна 

набавка мале вредности број 3/2019), в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

 

Изабира се понуђач Лика доо Горњи Милановац, Корчагинова 98 Горњи Милановац као 

најповољнији понуђач у поступку јавне набавке горива за годишње потребе Опште 

болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 3/2019) са понудом број 26-

5/2019 од 27.02.2019.године укупне вредности 4.352.980,00 динара без пдв-а (5.223.500,00 

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 Опште болнице Горњи Милановац 

бр.26/2019 од 18.02.2019. године поступак јавне набавке мале вредности број 3 у 

2019.години за јавну набавку горива за годишње потребе Опште болнице Горњи 

Милановац (јавна набавка мале вредности број 3/2019). Процењена вредност јавне набавке 

је укупно 4.700.000,00 динара без пдв-а. 

Јавна набавка се финансира од стране Републичког фонда за здравствено осигурање са 

контне позиције 426411 . 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 27.02.2019.године до 12 часова достављене су 2 понуде. Поступак отварања понуда 

започео је дана 27.02.2019.године у 12 часова и 15 минута у сали за састанке Опште 

болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовала су два члана 

комисије за јавну набавку Владимир Папић и Бранко Димитријевић. Поступку отварања 

понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача Лика Јелена Отовић са 

овлашћењем број 37/19 од 27.02.2019.године. 

Увидом у понуде утврђено је следеће: 

Понуда број 26-4/2019 од 27.02.2019.године достављена од стране понуђача НИС ад 

Николе Тесле 32 Чачак 

Укупна вредност понуде - 4.891.920,00 динара без пдв-а (5.870.380,00 динара са пдв-ом) 

Рок плаћања -30 дана 

Рок испоруке-танковањем горива у возила наручиоца 

 



 

Понуда број 26-5/2019 од 27.02.2019.године достављена од стране понуђача Лика доо, 

Корчагинова 98 Горњи Милановац 

Укупна вредност понуде - 4.352.980,00 динара без пдв-а (5.223.500,00 динара са пдв-ом)  

Рок плаћања -30 дана 

Рок испоруке-танковањем горива у возила наручиоца 

 

Након стручне оцене понуда утврђено је од стране Комисије за јавну набавку горива да је 

укупна вредност понуде број 26-4/2019 од 27.02.2019.године достављене од стране 

понуђача НИС ад Николе Тесле 32 Чачак изнад процењене вредности јавне набавке тако 

да је иста одбијена као неприхватљива.  

Применом критеријума најнижа цене понуде чланови комисије за јавну набавку утврдили 

су да је најповољнија понуда број 26-5/2019 од 27.02.2019.године достављена од стране 

понуђача Лика доо, Корчагинова 98 Горњи Милановац. 

На предлог чланова Комисије за јавну набавку горива за годишње потребе Опште болнице 

Горњи Милановац  (јавна набавка мале вредности број 3/2019), 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, хирург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


