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Посл.бр. 9-5/19/5 
дана 13.05.2019.године 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 За набавку медицинских помагала/РФЗО  додељују се уговори о јавној набавци 
следећим понуђачима: 

 
 

Партија бр.1  

,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а)  950,400.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,045,440.00 динара. 
 
 
 
Партија бр.2 
 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 344,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 378,400.00 динара. 
 
 
Партија бр.3  
 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,400,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,540,000.00 динара. 
 
 
Партија бр.4  
 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 547,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 601,920.00 динара. 
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Партија бр.5  
 
,,MAGNA PHARMACIA’’– Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а)  34.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом)  37,950.00 динара. 
 
 
Партија бр.6 
 
,,NEOMEDICA'' – Нови Сад, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 37,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 45,000.00 динара. 
 
 
Партија бр.7  
 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 686,400.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 755,040.00 динара. 
 
 
Партија бр.8  
 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 705,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 775,720.00 динара. 
 
 
Партија бр.9  
 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,000,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,100,000.00 динара. 
 
 
Партија бр.10  
 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 136,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 150,480.00 динара. 
 
 
Партија бр.11  
 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 23,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 25,300.00 динара. 
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Партија бр.12  

,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 23,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 25,300.00 динара. 
 
 
Партија бр.13  
 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 13,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16,560.00 динара. 
 
 
Партија бр.14 
 
,,INO PHARM’’ –Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 47,980.80 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 52,778.88 динара. 
 
 
Партија бр.15  

,,BIOTEC INTERNATIONAL'' –Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 147,960.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 157,410.00 динара. 
 
 
Партија бр.16  

,,SINOFARM'' – Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 3,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,520.00 динара. 
 
 
Партија бр.17  

,,SINOFARM'' – Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 3,820.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,102.00 динара. 
 
 
Партија бр.18  

,,SINOFARM'' – Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 9,900.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 10,890.00 динара. 
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Партија бр.19  

,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 70,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 77,550.00 динара. 
 
 
Партија бр.20  

,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 51,750.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 56,925.00 динара. 
 
 
Партија бр.21  

,,SINOFARM'' – Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 7,488.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 8,236.80 динара. 
 
 
Партија бр.22  

,,FARMALOGIST’’– Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 15,380.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16,918.00  динара. 
 
 
Партија бр.23  

,,INPHARM CO’’– Земун, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 345,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 380,380.00 динара. 
 
 
Партија бр.24 
 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 29,880.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 32,868.00 динара. 
 
 
 
Партија бр.25  

,,INPHARM CO’’– Земун, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 476,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 523,600.00 динара. 
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Партија бр.26 
 
,,INPHARM CO’’– Земун, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 418,880.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 460,768.00 динара. 
 
 
Партија бр.27 
 
,,INPHARM CO’’– Земун, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 108,450.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 119,295.00 динара. 
 
 
Партија бр.30 
 
,,ADOC’’–Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,379,240.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,517,164.00 динара. 
 
 
Партија бр.31 
 
,,ADOC’’–Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 403,680.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 444,048.00 динара. 
 
 
Партија бр.32 
 
,,MEDINIC’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,422,080.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,664,288.00 динара. 
 
 
Партија бр.33  

,,FARMALOGIST’’– Београд, 
 

вредност уговора (без ПДВ-а) 1,85,750.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,035,825.00 динара. 
 
 
Партија бр.34 
 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 36,336.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 39,969.60 динара. 
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Партија бр.35 
 
,,ADOC’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 21,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 23,100.00 динара. 
 
 
Партија бр.36 
 
,,MEDINIC’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 31,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 34.650,00 динара 
 
 
Партија бр.37 
 
,,FARMALOGIST’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 95,130.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 104,643.00 динара. 
 
 
Партија бр.38 
 
,,PHARMA MAAC'' – Нови  Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 80,736.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 88,809.60 динара. 
 
 
Партија бр.39 
 
,,PHARMA MAAC'' – Нови  Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 10,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11,550.00 динара. 
 
 
За партије: 28 и 29 наручилац неће склопити уговор, јер није пристигла ни једна понуда. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-5/19/ 
1 од 18.03.2019.године, спроведен је отворени поступак јавне набавке, те је дана 30.04.2019. 
године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке медицинских 
помагала/РФЗО. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 16.015.826,50 динара 
  

Партиј
а бр. 

Назив партије 
Процењена 
вредност 

1. Disk podloga sa kesama 
955,368.00 

 

2. Disk podloga sa kesama za ileostomu 
346,160.00 

 

3. Disk podloga sa kesama za kolostomu 
1,400,000.00 

 

4. Disk podloga sa kesama za urostomu 
549,240.00 

 

5. Pasta za ispune ožiljnih neravnina – Coloplast pasta 
34,615.50 

 

6. Krema za negu stome – barijer krema 
57,692.50 

 

7. Disk podloga sa kesama 
689,988.00 

 

8. Disk podloga sa kesama za ileostomu 
709,628.00 

 

9. Disk podloga sa kesama za kolostomu 
1,000,000.00 

 

10. Disk podloga sa kesama za urostomu 
137,310.00 

 

11. Krema za negu stome- adhezivna pasta 
23,077.00 

 

12. Pasta za ispune ožiljnih neravnina – Stomahesive pasta 
23,077.00 

 

13. Sprej za negu stome 13,846,20 

14. Endotrahealna kanila metalna 
47,980.80 

 

15. Urin kateter lumbrifikovani za jenokratnu upotrebu 
249,231.60 

 

16. 
Stalni- foley kateter urin kateter sa uri kesama sa 

ispustom CH 18-CH22mm 
8.653,80 

17. 
Stalni- foley kateter urin kateter sa uri kesama sa 

ispustom CH 14-CH24mm 
3.922,80 

18. 
Stalni- foley kateter urin kateter sa uri kesama sa 

ispustom a2 
14.425,00 

19. 
Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom – urinar 

samoleplivi 
70.675,00  

20. 
Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom – urin 

kesa 
51.922,50 

21. Urin kateter za jednokratnu upotrebu 23.536,80 

22. 
Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u 

urinu a 50 kom 
15.380,00 

23. Igle za pen špric 0.30*8mm, 0.25*6mm 1.999.400,00 

24. 
Igle za pen špric 0.20*4mm, 0.23*4mm, 0.25*4mm, 

0.25*5mm 
92.280,00 

25. Pelene  423.060,00 

26. Pelene 423.060,00 

27. Pelene 115.380,00 

28. Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulunsku 38.538,00 
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pumpu -špricevi-serijski proizvod 

29. 
Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku 

pumpu -kateteri -serijski proizvod 
161.538,00 

30. 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi Accu –

Chek Aktive/Instant 
1.379.650,00 

31. 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi Accu –

Chek Performa 
403.800,00 

32. 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi Countur 

Plus 
2.422.800,00 

33. Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi Precizion 1.850.750,00 

34. 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za ostale 

aparate 
40.380,00 

35. 
Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi za Accu 

–Chek aparate 
21.160,00 

36. 
Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi za 

Countur aparate  
31.740,00 

37. 
Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi za 

Precizion aparate 
95.220,00 

38. 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparate 

sa govornim sofverom 
80.760,00 

39. 
Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi  za 

aparat sa govornim softverom 
10.580,00 

 
 
Благовремено, тј. до дана 30.04.2019.год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих 

понуђача, и то по наведеном редоследу:  
  

Редни 
број Назив понуђача 

Број под 
којим је 

заведена 
понуда 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,SIMBEX NS’’ – Војводе Бојовића 4, 
Нови Сад 

9-5/19/2-1 23.04.2019. 07:40 

2. 
,,TT MEDIK’’ – Булевар Михајла Пупина 

10д/1, Нови Београд 
9-5/19/2-2 24.04.2019. 08:30 

3. 
,,INO PHARM’’ – Милошев кладенац 9в, 

Београд 
9-5/19/2-3 25.04.2019. 08:30 

4. 
,,ADOC’’ – Милорада Јовановиће 11, 

Београд 
9-5/19/2-4 25.04.2019. 08:30 

5. 
,,PHARMA MAAC'' – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 74, Н. Београд 
9-5/19/2-5 25.04.2019. 08:30 

6. ,,NEOMEDICA'' – Косовска 25, Н. Сад 9-5/19/2-6 25.04.2019. 08:30 

7. 
,,FARMALOGIST’’ – Миријевски булевар 

3, Београд 
9-5/19/2-7 25.04.2019. 08:35 

8. 
,,BIOTEC MEDICAL'' – Ресавска 2, 

Београд 
9-5/19/2-8 25.04.2019. 08:35 

9. 
,,INPHARM CO’’ – Батајнички друм 23, 

Земун 
9-5/19/2-9 25.04.2019. 08:40 

10.. ,,SINOFARM'' – Косте Нађа 31, Београд 9-5/19/2-10 25.04.2019. 09:15 

11. ,,MEDINIC’’ – Даничарева 57, Београд 9-5/19/2-11 25.04.2019. 10:15 

12. 
,,MAGNA PHARMACIA’’ -  Милутина 
Миланковића 7б, Н. Београд 

 
9-5/19/2-12 25.04.2019. 12:50 
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Неблаговремених понуда нема. 
 
Критеријуми за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена''.  

 
-  Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико ни након примене горе наведеног 
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који је доби већи број партија. Уколико два или више понуђача имају 
исту најнижу понуђену цену, исти рок плаћања и исти број добијених партија, уговор ће бити 
закључен са понуђачем чија је понуда прва запримљена код наручиоца.  
 
 
Комисија за јавне набавке је дана 13.05.2019. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
Нема понуђача чије су понуде одбијене.  
 
 
Исправне и прихватњиве понуде: 
 
Партија бр.1 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
950,400.00 

 

 
1,045,440.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а)  950,400.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,045,440.00 динара. 
 
 
Партија бр.2 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
344,000.00 

 

 
378,400.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 344,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 378,400.00 динара. 
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Партија бр.3 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
1,400,000.00 

 

 
1,540,000.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,400,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,540,000.00 динара. 
 
Партија бр.4 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
547,200.00 

 

 
551,760.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 547,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 601,920.00 динара. 
 
 
Партија бр.5 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
34,500.00 

 

 
37,950.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA’’– Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а)  34.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом)  37,950.00 динара. 
 
 
Партија бр.6 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,NEOMEDICA'' 
 

37,500.00 
 

 
45,000.00 

 
90 дана 24 часа 

2. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 
48,750.00 58,500.00 90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEOMEDICA'' – Нови Сад, 
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вредност уговора (без ПДВ-а) 37,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 45,000.00 динара. 
 
 
Партија бр.7 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

686,400.00 
 

 
755,040.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 686,400.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 755,040.00 динара. 
 
 
Партија бр.8 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

705,200.00 
 

 
775,720.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 705,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 775,720.00 динара. 
 
 
Партија бр.9 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

1.000,000.00 
 

 
1,100,000.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,000,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,100,000.00 динара. 
 
 
Партија бр.10 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

136,800.00 
 

 
150,480.00 

 
90 дана 24 часа 
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Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 136,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 150,480.00 динара. 
 
Партија бр.11 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

23,000.00 
 

 
25,300.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 23,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 25,300.00 динара. 
 
 
Партија бр.12 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

23,000.00 
 

 
25,300.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 23,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 25,300.00 динара. 
 
 
Партија бр.13  
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,TT MEDIK'' 
 

13,800.00 
 

16,560.00 
 

90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,TT MEDIK'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 13,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16,560.00 динара. 
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Партија бр.14  
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,INO PHARM’’ 
 

47,980.80 
 

52,778.88 
 

90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложно је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,INO PHARM’’ –Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 47,980.80 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 52,778.88 динара. 
 
 
Партија бр.15 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,BIOTEC 
MEDICAL'' 

 
147,960.00 

 

 
162,7560.00 

 
90 дана 24 часа 

2. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
246,240.00 

 

 
270,864.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,BIOTEC INTERNATIONAL'' –Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 147,960.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 157,410.00 динара. 
 
 
Партија бр.16 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,BIOTEC 
MEDICAL'' 

 
5,300.00 

 

 
5,830.00 

 
90 дана 24 часа 

2. ,,SINOFARM'' 
 

3,200.00 
 

 
 3,520.00  

 
90 дана 24 часа 

3. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
8,400.00 

 

 
9,240.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,520.00 динара. 
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Партија бр.17 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,BIOTEC 
MEDICAL'' 

 
3,780.00 

 

 
4,158.00 

 
90 дана 24 часа 

2. ,,SINOFARM'' 
 

2,820.00 
 

 
3,102.00  

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,820.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,102.00 динара. 
 
 
Партија бр.18 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,SINOFARM'' 
 

9,900.00 
 

              
10,890.00  

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9,900.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 10,890.00 динара. 
 
 
Партија бр.19 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
70,500.00 

 
77,550.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 70,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 77,550.00 динара. 
 
 
Партија бр.20 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. 
,,MAGNA 

PHARMACIA’’ 

 
51,750.00 

 

 
56,925.00 

 
90 дана 24 часа 
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Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGNA PHARMACIA'' – Нови Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 51,750.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 56,925.00 динара. 
 
 
Партија бр.21 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,SINOFARM'' 
 

7,488.00 
 

              
8,236.80  

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 7,488.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 8,236.80 динара. 
 
 
Партија бр.22 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,FARMALOGIST’’ 
 

15,380.00 
 

 
16,918.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FARMALOGIST’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 15,380.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16,918.00  динара. 
 
 
Партија бр.23 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,INPHARM CO’’ 
 

345,800.00 
 

380,380.00 
 

90 дана 48 часова 

2. ,,SINOFARM'' 
 

349,700.00 
 

            
384,670.00  

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,INPHARM CO’’– Земун, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 345,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 380,380.00 динара. 
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Партија бр.24 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,SINOFARM'' 
 

29,880.00 
 

              
32,868.00  

 
60 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 29,880.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 32,868.00 динара. 
 
 
Партија бр.25 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,SIMBEX NS’’ 423,060.00 465,366.00 90 дана 48 часова 

2 ,,INPHARM CO’’ 
 

476,000.00 
 

523,600.00 
 

90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,INPHARM CO’’– Земун, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 476,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 523,600.00 динара. 
 
 
Партија бр.26 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,INPHARM CO’’ 
 

418,880.00 
 

460,768.00 
 

90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,INPHARM CO’’– Земун, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 418,880.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 460,768.00 динара. 
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Партија бр.27 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,FARMALOGIST’’ 
 

108,840.00 
 

 
119,724.00 

 
90 дана 24 часа 

2. ,,INPHARM CO’’ 
 

108,450.00 
 

119,295.00 
 

90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,INPHARM CO’’– Земун, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 108,450.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 119,295.00 динара. 
 
 
Партија бр.30 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,ADOC’’ 
 

1,379,240.00 
 

1,517,164.00 
 

90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ADOC’’–Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,379,240.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,517,164.00 динара. 
 
 
Партија бр.31 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,ADOC’’ 
 

403,680.00 
 

 
444,048.00 

 
90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ADOC’’–Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 403,680.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 444,048.00 динара. 
 
 
Партија бр.32 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,MEDINIC’’ 
 

2,422,080.00 
 

2,664,288.00 
 

90 дана 24 часа 
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Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDINIC’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,422,080.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,664,288.00 динара. 
 
 
 
Партија бр.33 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,FARMALOGIST’’ 
 

1,850,750.00 
 

2,035,825.00 
 

90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FARMALOGIST’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,85,750.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,035,825.00 динара. 
 
 
 
Партија бр.34 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,SINOFARM'' 
 

36,336.00 
 

              
39,969.60  

 
60 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SINOFARM'' – Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 36,336.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 39,969.60 динара. 
 
 
 
Партија бр.35 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,ADOC’’ 
 

21,000.00 
 

 
23,100.00 

 
90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ADOC’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 21,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 23,100.00 динара. 
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Партија бр.36 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,MEDINIC’’ 
 

31,500.00 
 

34.650,00 
 

90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDINIC’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 31,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 34.650,00 динара 
 
 
Партија бр.37 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,FARMALOGIST’’ 
 

95,130.00 
 

 
104,643.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FARMALOGIST’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 95,130.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 104,643.00 динара. 
 
 
Партија бр.38 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,PHARMA MAAC'' 
 

80,736.00 
 

 
88,809.60 

 
90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PHARMA MAAC'' – Нови  Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 80,736.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 88,809.60 динара. 
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Партија бр.39 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,PHARMA MAAC'' 
 

10,500.00 
 

 
11,550.00 

 
90 дана 48 часова 

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PHARMA MAAC'' – Нови  Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 10,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11,550.00 динара. 
 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана oбјаве на 
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
                                                                                         Директор 

         Дома здравља 
                                                                                     
                                                                               ___________________________ 
           Др Снежана Табаковић 


