
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 88-83/2016 
Датум: 23.11.2016.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац, 
в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси:  
 

ОДЛУКУ 
о додели Уговора о јавној набавци 

 
- Изабира се понуђач Sinofarm doo као најповољнији за партијe 
1,17,18,19,20,24,27,29,35,36,38,61 у предмету јавне набавке лекова и санитетског 
материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 88-
54/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Flora komerc doo као најповољнији за партијe 
2,4,5,9,28,30,33,51,52,56,57,58,60,62,63,64,65,68,73, 74 у предмету јавне набавке лекова и 
санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 
број 88-73/2016 од 29.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Farmalogist doo као најповољнији за партијe 3,7,94,98,100 у предмету 
јавне набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-63/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач SN Medic doo као најповољнији за партијe 6,8,42,59,70 у предмету 
јавне набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-66/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Pharma swiss doo као најповољнији за партијe 10,22,25,26,37,39 у 
предмету јавне набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште 
болнице Горњи Милановац са понудом број 88-74/2016 од 29.09.2016.године са којим ће 
бити закључен Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач B Braun као најповољнији за партијe 11,12,13,14  у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-42/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Unifarm medicom као најповољнији за партију 15,16 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-36/2016 од 23.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Omni medical као најповољнији за партију 23 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-46/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Metreco као најповољнији за партије 31,55 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са 



понудом број 88-49/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о јавној 
набавци. 
- Изабира се понуђач Velebit као најповољнији за партију 32 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-48/ 2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Inel medik као најповољнији за партије 34,76,78 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-37/2016 од 27.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач TT Medik као најповољнији за партију 40 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-44/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Magna pharmacia као најповољнији за партију 41 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-52/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Phoenix pharma као најповољнији за партију 43 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-43/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Alpha imaging као најповољнији за партију 45 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-56/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Ecotrade doo као најповољнији за партије 46,47 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-45/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Medicom као најповољнији за партију 48 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-69/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Grosis као најповољнији за партију 53 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-70/2016 од 29.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Superlab као најповољнији за партију 50,54 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-51/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Medalex као најповољнији за партију 66 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-40/2016 од 27.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 



- Изабира се понуђач DND Commerce као најповољнији за партију 67 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-65/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Zem farm као најповољнији за партију 69 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-33/2016 од 21.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Diafit internacional као најповољнији за партију 71 у предмету јавне 
набавке лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи 
Милановац са понудом број 88-28/2016 од 15.09.2016.године са којим ће бити закључен 
Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Laviefarm као најповољнији за партију 72 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-55/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Dexon као најповољнији за партију 75,77,79 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-41/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Eticon као најповољнији за партију 80 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-72/2016 од 29.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о 
јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Inopharm doo као најповољнији за партију 
81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,95,96,97,99,101,102 у предмету јавне набавке лекова и 
санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 
број 88-68/2016 од 28.09.2016.године са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 
- Изабира се понуђач Licentis као најповољнији за партију 87 у предмету јавне набавке 
лекова и санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац  
са понудом број 88-58/2016 од 28.09.2016.године 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 бр. 88-1/2016 од 10.08.2016. године поступак 
јавне набавке у отвореном поступку број 1 у 2016.години за јавну набавку лекова и 
санитетског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац. 

Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2016. годину су: предмет - 
јавна набавка лекова и санитетског материјала, процењена вредност – 26.000.000,00 динара 
без пдв-а, оквирни датум покретања поступка - јул 2016.године, оквирни датум закључења 
уговора - септембар 2016.године, оквирни датум извршења уговора – од септембра 
2016.године до септембра 2017.године, конто позиција 426751, ознака из општег речника 
јавне набавке је 33140000-медицински потрошни материјал и 33600000-фармацеутски 
производи, поступак – јавна набавка у отвореном поступку, финансирање – из средстава 



Републичког фонда за здравствено осигурање, набавка се спроводи ради обављања 
редовне делатности. 
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 29.09.2016. 
године до 12 часова достављена је 41 понуда и то: 
1. Ponuda broj 88-28/2016 od 15.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Diafit 
international doo, Resavska 67 Beograd 
2. Ponuda broj 88-33/2016 od 21.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Zem farm doo, 
Rade Končara 71 Zemun 
3. Ponuda broj 88-36/2016 od 23.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Unifarm 
Medicom doo, Cara Dušana 264 Zemun 
4. Ponuda broj 88-37/2016 od 27.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Inel medik VP 
doo Beograd, Kalemarska 2B Vrčin 
5. Ponuda broj 88-38/2016 od 27.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Medisal doo, 
Skojevska 23 Surčin 
6. Ponuda broj 88-39/2016 od 27.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Pro media doo 
kikinda, Kralja Petra I 114 Kikinda 
7. Ponuda broj 88-40/2016 od 27.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Medalex doo, 
Prvomajska 8N Zemun 
8. Ponuda broj 88-41/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Dexon doo, 
Jevrema Grujića 25 Beograd 
9. Ponuda broj 88-42/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača B.Braun Adria, 
Đorđa stanojevića 14 Novi Beograd 
10. Ponuda broj 88-43/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Phoenix 
pharma doo, Bore Stankovića 2 Beograd 
11. Ponuda broj 88-44/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača TT Medik 
doo, Bulevar Mihajla Pupina 10D/I Novi Beograd 
12. Ponuda broj 88-45/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Eco trade BG, 
Strahinjića bana 3 Niš 
13. Ponuda broj 88-46/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Omni medikal 
doo, Autoput 13 Blok 53 Novi Beograd 
14. Ponuda broj 88-47/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Vicor doo, 
Bulevar Maršala Tolbuhina 42 Novi Beograd 
15. Ponuda broj 88-48/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača DOO Velebit, 
Bulevar Vojvode Stepe 64 Novi Sad 
16. Ponuda broj 88-49/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Metreco doo 
Niš, Vojvode Mišića 75 lokal 1 Niš 
17. Ponuda broj 88-50/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Neomedica 
doo Kosovska broj 25 Novi Sad 
18. Ponuda broj 88-51/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Superlab, 
Milutina Milankovića 25 novi Beograd 
19. Ponuda broj 88-52/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Magna 
pharmacia doo, Milutina Milankovića 7B Beograd 
20. Ponuda broj 88-53/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Beohem 3 
doo, Trstenjakova 9 Beograd 



21. Ponuda broj 88-54/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Sinofarm doo, 
Koste Nađa 31 Beograd 
22. Ponuda broj 88-55/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđačaLaviefarm doo, 
Banjalučka 14 Beograd 
23. Ponuda broj 88-56/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Alpha 
imaging doo Tošin bunar 6 Zemun Beograd 
24.Ponuda broj 88-57/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Layon doo, 
Braće Jugovića 7 Beograd 
25.Ponuda broj 88-58/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača  Licentis doo, 
Tošin bunar 272G Novi Beograd 
26.Ponuda broj 88-59/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Beocompass 
doo, Zvečanska 60/22 Beograd 
27.Ponuda broj 88-60/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Drager tehnika 
doo, Danijelova 12-16 Beograd 
28.Ponuda broj 88-61/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača AMG PHARM 
doo Rableova 20 Beograd 
29.Ponuda broj 88-62/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Biostent, Čede 
Minderovića broj 4 Beograd 
30.Ponuda broj 88-63/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača farmalogist 
doo Beograd, Mirjevski bulevar 3 Beograd 
31.Ponuda broj 88-64/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača  PMM Surgical 
med doo, Pazovački put 16A Zemun 
32.Ponuda broj 88-65/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača DND 
Commerce, Cara Dušana 266 Zemun Beograd 
33.Ponuda broj 88-66/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača SN Medic, 
Surčinski put 11G Beograd 
34.Ponuda broj 88-67/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Labra doo, 
Tome Rosandića 5/3/4 Niš 
35.Ponuda broj 88-68/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Ino pharm doo, 
Braće Kovač 2 Beograd 
36.Ponuda broj 88-69/2016 od 28.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Medicom doo 
Šabac, Pocerska broj 3 Šabac 
37.Ponuda broj 88-70/2016 od 29.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Grosis 
Pantelejska 77 Niš 
38.Ponuda broj 88-71/2016 od 29.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Nova Grosis 
doo, Nosioci Karađorđeve zvezde 21 Niš 
39.Ponuda broj 88-72/2016 od 29.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Eticon doo, 
Džordža Vašingtona 7 Beograd 
40.Ponuda broj 88-73/2016 od 29.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača Flora komerc, 
Rajićeva broj 55 Gornji Milanovac 
41.Ponuda broj 88-74/2016 od 29.09.2016.godine dostavljena od strane ponuđača PharmaSwiss 
doo, Batajnički drum 5a Beograd.                                                                                                                          
Поступак отварања понуда започео је дана 29.09.2016.године у 12 часова и 10 минута у 
сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку присуствују сви чланови 
Комисије за јавне набавке. Након отварања понуда чланови Комисије за јавну набавку су 
утврдили да је понуда број 88-61/2016 од 28.09.2016.године достављена од стране 
понуђача AMG PHARM doo неисправна јер је понуђач доставио само непопуњен Прилог 



број 5 без осталих потребних документата предвиђених конкурсном документацијом тако 
да је понуда одбијена због битних недостатака понуде. 
Након стручне оцене понуда чланови Комисије за јавну набавку су утврдили да за партију 
број 16 ставка 1 (мукоси сет за сукцију беба са две коморе) понуда број 88-46/2016 од 
28.09.2016.године достављена од стране понуђача Омни медикал није одговарајућа а 
самим тим није прихватљива јер су понуђени мукоси са једном комором. 
Након стручне оцене понуда чланови Комисије за јавну набавку су утврдили да за партију 
број 54 (пвц наставак за пипету Brand) понуда број 88-73/2016 од 29.09.2016.године 
достављена од стране понуђача Флора комерц, Рајићева 55 Горњи Милановац није 
одговарајућа а самим тим није прихватљива. 
Након стручне оцене понуда чланови Комисије за јавну набавку су утврдили да за партију 
број 54 (пвц наставак за пипету Brand) понуда број 88-39/2016 од 27.09.2016.године 
достављена од стране понуђача Promedia doo, Краља Петра I 114 Кикинда није 
одговарајућа а самим тим није прихватљива. 
Након стручне оцене понуда чланови Комисије за јавну набавку су утврдили да за партију 
број 54 (пвц наставак за пипету Brand) понуда број 88-47/2016 од 28.09.2016.године 
достављена од стране понуђача Vicor doo, Булевар Маршала Толбухина 42 Нови Београд 
није одговарајућа а самим тим није прихватљива. 
Након стручне оцене понуде утврђено је да за партију 73 (хемикалије за патологију) 
понуђач Гросис доо доставио у својој понуди број 88-70/2016 од 29.09.2016.године Решење 
АЛИМСА број 515-02-1221-11-001 од 07.09.2011.године о упису медицинских средстава 
носиоца уписа Биогност којем је истекла важност дана 07.09.2016.године тако да је понуда 
наведеног понуђача за партију 73 одбијена због битних недостатака понуде. 
Након стручне оцене понуда чланови Комисије за јавну набавку утврдили су увидом у 
остале понуде да су исправне, одговарајуће и прихватљиве. 
Применом критеријума најниже цене партије чланови Комисије су утврдили најповољније 
понуде. На предлог комисије за јавну набавку в.д.директора Опште болнице Горњи 
Милановац доноси Одлуку као у диспозитиву. 
Саставни део ове Одлуке о додели Уговора о јавној набавци чини табеларни приказ 
рангирања понуђача на основу критеријума најнижа цена партије. 
 
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, спец. опште хирургије 
 
 
 
 
 


