
ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА 

Сента, Бошка Југовића 6. 

Број: 11-476/15 

Дана:  29.09.2014. године 

       С  Е  Н  Т  А 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

бр.124/2012), на основу Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке  

мале вредности број 11-476/14 по  позиву од 17.09.2014. године, директор Дома 

здравља Сента,  дана 29.09.2014.  године донео је следећу: 

 

О Д Л У К У 

о додели Уговора о јавној набавци мале вредности 

 

              ПРИХВАТАМ предлог Комисије за јавне набавке Дома здравља  Сента у 

поступку јавне набавке добара: Лекови са листе лекова – 33600000 фармацеутски 

производи – обликован по партијама – деветомесечне потребе,  процењене 

вредности: 745.000,00  дин, број набавке  6/2014   који је дат у Извештају Комисије 

број 11-476/14.  

               ДОДЕЉУЈЕМ Уговор о јавној набавци мале вредности  понуђачу:  

 

1.) За партију 2: бензилпеницилин понуђачу Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., 

Beograd  по  понуђеној цени oд 207.630,00  динара без ПДВ односно   228.393,00  дин. 

са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-476/3. 

       

2.) За  партију 3: кортикостероиди и антиреуматици понуђачу: Farmalogist d.o.o. 

Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени oд 136.350,00  динара без ПДВ 

односно   149.985,00  дин. са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-476/4. 

 

3). За партију 4: хиосцин бутилбромид понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 

3., Beograd  по  понуђеној цени oд 15.255,00  динара без ПДВ односно   16.780,50  дин. 

са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-476/5. 

 

4.) За партију 5:  фуросемид понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  

по  понуђеној цени oд 30.195,00  динара без ПДВ односно   33.214,50  дин. са ПДВ, 

понуда заведена под бројем 11-476/6. 

 

5.) За партију 6:  витамини понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  

по  понуђеној цени oд 216.423,00  динара без ПДВ односно   238.065,30  дин. са ПДВ, 

понуда заведена под бројем 11-476/7. 

 

        Ова Одлука ће се доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

           Наручилац је на основу позива за подношење понуда од 17.09.2014.                  

године у поступку јавне набавке мале вредности добара: Лекови са листе лекова – 

33600000 фармацеутски производи – обликован по партијама потребе Дома здравља 

Сента, процењене вредности  745.000,00 динара прибавио за партију 2,3,4,5,6  по 1 

понуду. 

Комисија за јавне набавке мале вредности у саставу: 

          1.)  Касап Марија, медицинска сестра, председник, 

           2.) Koшик Марта, дипл. економиста, члан, 

           3.) Микуш Норберт, дипломирани правник, члан. 



 је извршила вредновање приспелиих понуда дана  25.09.2014. године те је поднела 

извештај о стручној оцени понуда бр. 11-476/14 од 25.09.2014.  године: 

- За партију 2: бензилпеницилин процењене вредности 230.000,00 дин. Наручилац је 

рибавио  1 понуду која је  била  благовремена, одговарајућа и прихватљива, с обзиром 

да је пристигла у остављеном року, да је садржала сву потребну документацију  и да по 

цени није прелазила процењену вредност јавне набавке.  Након разматрања понуде 

Комисија је предложуила директору да испред наручиоца додели Уговор о јавној 

набавци понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени 

oд 207.630,00  динара без ПДВ односно   228.393,00  дин. са ПДВ, понуда заведена под 

бројем 11-476/3. 

- За пртију 3: кортикостероиди и антиреуматици, процењене вредности 150.000,00  

динара.  Наручилац је рибавио  1 понуду која је  била  благовремена, одговарајућа и 

прихватљива, с обзиром да је пристигла у остављеном року, да је садржала сву 

потребну документацију  и да по цени није прелазила процењену вредност јавне 

набавке.  Након разматрања понуде Комисија је предложуила директору да испред 

наручиоца додели Уговор о јавној набавци понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski 

bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени oд 136.350,00  динара без ПДВ односно   

149.985,00  дин. са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-476/4. 

- За партију 4: хиосцин бутилбромид, прецењене вредности 20.000,00 динара. 

Наручилац је рибавио  1 понуду која је  била  благовремена, одговарајућа и 

прихватљива, с обзиром да је пристигла у остављеном року, да је садржала сву 

потребну документацију  и да по цени није прелазила процењену вредност јавне 

набавке.  Након разматрања понуде Комисија је предложуила директору да испред 

наручиоца додели Уговор о јавној набавци понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski 

bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени од 15.255,00  динара без ПДВ односно   

16.780,50  дин. са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-476/5. 

- За партију 5: фуросемид, прецњене вредности 40.000,00 динара. Наручилац је 

рибавио  1 понуду која је  била  благовремена, одговарајућа и прихватљива, с обзиром 

да је пристигла у остављеном року, да је садржала сву потребну документацију  и да по 

цени није прелазила процењену вредност јавне набавке.  Након разматрања понуде 

Комисија је предложуила директору да испред наручиоца додели Уговор о јавној 

набавци понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени 

од 30.195,00  динара без ПДВ односно   33.214,50  дин. са ПДВ, понуда заведена под 

бројем 11-476/6. 

- За партију 6: витамини, процењене вредности 250.000,00 динара. Наручилац је 

рибавио  1 понуду која је  била  благовремена, одговарајућа и прихватљива, с обзиром 

да је пристигла у остављеном року, да је садржала сву потребну документацију  и да по 

цени није прелазила процењену вредност јавне набавке.  Након разматрања понуде 

Комисија је предложуила директору да испред наручиоца додели Уговор о јавној 

набавци понуђачу: Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени 

од 216.423,00  динара без ПДВ односно   238.065,30  дин. са ПДВ, понуда заведена под 

бројем 11-476/7. 

 

         Из свих изнетих разлога директор Дома здравља Сента је као овлашћени орган 

наручиоца применом члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                            Директор Дома здравља Сента 

                                                                                                

 

                                                                                                  ___________________ 

                                                                                                     др Шурјан Густав 


