
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 112-13/2017 

ДАТУМ: 15.12.2017.године 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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

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

Горњи Милановац доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

Изабира се Ила промет, Милосав Еровића бб Чачак као најповољнији понуђач за партију 1 (разни 

прехрамбени производи) у поступку јавне набавке животних намирница за годишње потребе 

Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 1 у 2017.години) са 

понудом број 112-4/2017 од 11.12.2017.године укупне вредности 1.771.355,00 динара без пдв-а 

(2.074.156,00 динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

Изабира се Млекара Моравица, Стевана Чоловића 51 Ариље као најповољнији понуђач за партију 

2 (млеко слатко и јогурт) у поступку јавне набавке животних намирница за годишње потребе 

Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 1 у 2017.години) са 

понудом број 112-6/2017 од 11.12.2017.године укупне вредности 659.000,00 динара без пдв-а 

(724.900,00 динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

Изабира се Дон дон, Булевар Зорана Ђинђића 144б Нови Београд као најповољнији понуђач за 

партију 3 (Брашно и производи од брашна) у поступку јавне набавке животних намирница за 

годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 1 у 

2017.години) са понудом број 112-7/2017 од 11.12.2017.године укупне вредности 515.600,00 динара 

без пдв-а (567.160,00 динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

Изабира се Сувобор кооп нн, Цара Лазара 13 Чачак као најповољнији понуђач за партију 4 (Месо) 

у поступку јавне набавке животних намирница за годишње потребе Опште болнице Горњи 

Милановац (јавна набавка у отвореном поступку број 1 у 2017.години) са понудом број 112-8/2017 

од 11.12.2017.године укупне вредности 2.091.850,00 динара без пдв-а (2.301.035,00 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. 112-1/2017 од 

07.11.2017. године поступак јавне набавке у отвореном поступку број 1 у 2017.години за јавну 

набавку животних намирница за потребе исхране стационарних пацијената у Општој болници 

Горњи Милановац. Процењена вредност јавне набавке је: Партија 1 (Разни прехрамбени 

производи)-2.000.000,00 динара без пдв-а, Партија 2 (Млеко слатко и јогурт)-700.000,00 динара без 

пдв-а, Партија 3 (Брашно и производи од брашна)-900.000,00 динара без пдв-а, Партија 4 ( Месо)-

2.100.000,00 динара без пдв-а, Партија 5 ( Воће и поврће)-350.000,00 динара без пдв-а. Јавна 

набавка се финансира од стране Републичког фонда за здравствено осигурање са контне позиције 

426823-намирнице за припремање хране. 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 11.12.2017.године до 12 часова достављено је 5 понуда. Поступак отварања 

понуда започео је дана 11.12.2017.године у 12 часова и 10 минута у сали за састанке Опште 

болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовала су три члана комисије за 

јавну набавку Владимир Папић, Бранко Димитријевић и Тања Јанковић. Поступку отварања 

понуду присуствовали су четири овлашћена представника понуђача и то Борко Кораћ за Сувобор 

кооп, Душан Јаковљевић за Ила промет, Горан Богдановић за Моравицу и Владо Мајсторовић за 

Дон Дон. 

Увидом у понуде утврђено је следеће: 

Ила промет, Милосава Еровића бб Чачак  са понудом број 112-4/2017 од 11.12.2017.године 

доставио понуду за партију 1 укупне вредности 1.771.355,00 динара без пдв-а (2.074.156,00 динара 

са пдв-ом) и за партију 5 укупне вредности 580.880,00 динара без пдв-а (638.968,00 динара са пдв-

ом). Понуђен рок плаћања-45 дана, понуђен рок испоруке-свакдневно до 7.00 часова ујутру, рок 

важења понуде-60 дана. 

Пекара Понс, Славка Крупежа 77 Чачак са понудом број 112-5/2017 од 11.12.2017.године за 

партију 3 укупне вредности 523.680,00 динара без пдв-а (577.350,00 динара са пдв-ом). Понуђен 

рок плаћања-90 дана, понуђен рок испоруке-свакодневно до 7.00 часова ујутру, рок важења 

понуде-60 дана. 

Млекара Моравица,Стевана Чоловића 51 Ариље са понудом број 112-6/2017 од 11.12.2017.године 

за партију 2 укупне вредности 659.000,00 динара без пдв-а (724.900,00 динара са пдв-ом). Понуђен 

рок плаћања-60 дана, понуђен рок испоруке-1 дан, рок важења понуде-70 дана. 

Дон дон, Булевар Зорана Ђинђића 144б Нови Београд са понудом број 112-7/2017 од 

11.12.2017.године за партију 3 укупне вредности 515.600,00 динара без пдв-а (567.160,00 динара са 

пдв-ом). Понуђен рок плаћања-45 дана, понуђен рок испоруке-1 дан, рок важења понуде-70 дана. 

Доо Сувобор кооп нн, цара Лазара 43 Чачак  са понудом број 112-8/2017 од 11.12.2017.године за 

партију 4 укупне вредности 2.091.850,00 динара без пдв-а (2.301.035,00 динара са пдв-ом). Понуђен 

рок плаћања-30 дана, понуђен рок испоруке-1 дан, рок важења понуде-65 дана. 

Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да се понуда број 112-4/2017 

од 11.12.2017.године достављена од стране понуђача Ила промет, Милосав Еровића бб 

Чачак за партију 5 одбија као неприхватљива јер је понуђач понудио укупну цену која је 

изнад процењене вредности наведене партије. 

Након стручне оцене понуда применом критеријум најниже цене партије понуде су 

рангиране на следећи начин: 

Партија 1 

1. Ила промет, Милосав Еровића бб Чачак са понудом број 112-4/2017 од 11.12.2017.године 

укупне вредности 1.771.355,00 динара без пдв-а (2.074.156,00 динара са пдв-ом) 

 

 



Партија 2 

1. Млекара Моравица,Стевана Чоловића 51 Ариље са понудом број 112-6/2017 од 

11.12.2017.године укупне вредности 659.000,00 динара без пдв-а (724.900,00 динара са пдв-

ом) 

Партија 3 

1. Дон дон, Булевар Зорана Ђинђића 144б Нови Београд са понудом број 112-7/2017 од 

11.12.2017.године укупне вредности 515.600,00 динара без пдв-а (567.160,00 динара са пдв-

ом)  

2. Пекара Понс, Славка Крупежа 77 Чачак са понудом број 112-5/2017 од11.12.2017.године за 

партију 3 укупне вредности 523.680,00 динара без пдв-а (577.350,00 динара са пдв-ом) 

Партија 4 

1. Доо Сувобор кооп нн, цара Лазара 43 Чачак  са понудом број 112-8/2017 од 

11.12.2017.године за партију 4 укупне вредности 2.091.850,00 динара без пдв-а 

(2.301.035,00 динара са пдв-ом). 

На предлог чланова Комисије за јавну набавку животних намирница за постребе исхране 

стационарних пацијената у Општој болници Горњи Милановац, 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 10 дана од дана објављивања 

Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

Доставити: 

-Понуђачима 

-Комисији за јавне набавке 

 

                                                                                                                в.д.директора Опште болнице 

                                                                                                                          Горњи Милановац 

                                                                                                                 др Предраг Шутић, хирург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


