
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 282-8/2016 
Датум: 04.02.2016.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник бр 124/2012), на предлог 
Комисије за јавну набавку, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о додели Уговора о јавној набавци 

 
Изабира се понуђач Yunycom doo, Ресавска 78 б Београд са понудом бр. 282-5/2016 од 
28.01.2016.године као најповољнији у предмету јавне набавке реагенаса за апарат Sysmex 
хематолошки анализатор укупне вредности 1.989.377,00 динара без пдв-а (2.387.252,40 
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 
покренула Одлуком директора бр. 282-2/2016 од 18.01.2016. године поступак јавне набавке 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр.1 у 
2016.години за јавну набавку реагенаса за апарат Sysmex хематолошки анализатор за 
потребе Опште болнице Горњи Милановац.  
Подаци из Плана набавки за 2016. годину су: предмет - јавна набавка реагенаса  за апарат 
Sysmex хаматолошки анализатор за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац, 
процењена вредност – 2.000.000,00 динара без пдв-а, конто позиција 426751, ознака из 
општег речника јавне набавке је 3369500-лабораторијски реагенси, поступак – 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, оквирно време 
покретања поступка-јануар 2016, оквирно време закључења уговора-фебруар 2016, 
оквирно време реализације уговора-од фебруара 2016 до фебруара 2017, финансирање – из 
средстава РФЗО, разлог набавке - набавка се спроводи ради обављања редовне делатности. 
Благовремено до дана 01.02.2016. године до 12 часова достављена је 1 понуда и то: 
Понуда бр. 282-5/2016 од 28.01.2016.године достављена од стране понуђача Yunycom doo, 
Ресавска 78 б Београд 
Red. 
br. 

Proizvod Proizvođač Originalno 
pakovanje 

količina Cena 
pakovanja 
 bez pdv-a 

Ukupno 
  bez 
pdv-a 

Cena 
pakovanja 

sa pdv-
om 

Ukupno 
sa pdv-
om 

1. 
 

CELLPACK 20L Sysmex 20l 58 10.224,14 593.000,4 12.268,97 711.600,4 

2. 
 

STROMATOLYSER-
4DL2L 

Sysmex 2l 30 14.646,27 439.388,1 17.575,53 527.265,8 

3. 
 

STROMATOLYSER-
4DS 1X42ml 

Sysmex 1x42ml 24 26.641,10 639.386,5 31.969,32 767.263,8 

4. SULFOLYSER 
3X500ml 

Sysmex 3x500ml 10 24.325,56 243.255,6 29.190,67 291.906,7 

5. CELLCLEAN 50Ml 
 

Sysmex 50ml 2 17.179,60 34.358,31 20.614,99 41.229,97 



6. E-CHECK XS N 
1,5ml 

Sysmex 1,5ml 6 6.664,76 39.988,56 7.997,71 47.986,27 

 
Укупно: 1.989.377 динара без пдв-а (2.387.252,40 динара са пдв-ом) 
Рок и начин плаћања: 60 дана одложено 
Рок испоруке: 2 дана од поруџбине 
Рок важења понуде: 65 дана 
 
Увидом у понуду чланови Комисије за јавну набавку су утврдили да је понуда исправна, 
одговарајућа и прихватљива. Чланови комисије су утврдили да су цене из понуде тржишне 
које понуђач има према свим здравственим установама у Републици Србији. Чланови 
комисије су сагласни да предложе в.д.директору Опште болнице да донесе Одлуку којом 
се Уговор о јавној набавци додељује понуђачу Yunycom doo, Ресавска 78 б Београд. 
Чланови комисије су сагласни да је неопходно након закључења Уговора о јавној набавци 
редовно са дужном пажњом проверавати квалитет испоручених добара. 
На предлог Комисије за јавну набавку доносим 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 ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
Доставити: 
-Понуђачу                                                                                      
                                                                                                       
 
                                                                                                 в.д.директора Опште болнице 
                                                                                                   др Миро Лазаревић, хирург 


