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На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључио оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене 
установе. 

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке Лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци: Контрастна 
средства за партије за које је закључен оквирни споразум (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 14 и 15) је: 

Број 
пар-
тије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/концен-

трација лека 

Једи-
ница 
мере 

Количина 
Процењена 
вредност по 

партијама 

3 joheksol, 350 mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (350 mg/ml) ml 50.000 

75.021.000,00 100 ml (350 mg/ml) ml 1.200.000 

200 ml (350 mg/ml) ml 1.300.000 

4 jopromid, 300 mg/ml rastvor za infuziju 

50 ml (623,4 mg/ml) ml 5.000 

3.273.700,00 100 ml (623,4 
mg/ml) 

ml 90.000 

5 jopromid, 370 mg/ml rastvor za infuziju 

50 ml (768,86 
mg/ml) 

ml 200.000 

192.253.200,00 

100 ml (768,86 
mg/ml) 

ml 3.000.000 

200 ml (768,86 
mg/ml) 

ml 960.000 

 500 ml (768,86 
mg/ml) 

ml 370.000 

6 
joversol, 300 mg/ml u 50 

ml i u 100 ml 
rastvor za injekciju i 

infuziju 

50 ml (300 mg/ml) ml 3.000 
391.820,00 

100 ml (300 mg/ml) ml 10.000 

7 
joversol, 300 mg/ml u 200 

ml i u 500 ml 
rastvor za injekciju i 

infuziju 

200 ml (300 mg/ml) ml 5.000 
1.226.880,00 

500 ml (300 mg/ml) ml 43.000 

8 
joversol, 350 mg/ml u 50 

ml i u 100 ml 
rastvor za injekciju i 

infuziju 

50 ml (350 mg/ml) ml 45.000 
41.869.350,00 

100 ml (350 mg/ml) ml 1.200.000 

9 
joversol, 350 mg/ml u 200 

ml i u 500 ml 
rastvor za injekciju i 

infuziju 

200 ml (350 mg/ml) ml 600.000 
92.016.000,00 

500 ml (350 mg/ml) ml 3.000.000 
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10 jodiksanol rastvor za injekciju 
50 ml (320 mg/ml) ml 1.000 

6.340.490,00 
100 ml (320 mg/ml) ml 150.000 

12 
gadopentetska kiselina, 20 

ml  
rastvor za injekciju 20 ml (0,5 mmol/ml) ml 170.000 20.503.700,00 

14 gadobutrol 

rastvor za injekciju 30 ml (1mmol/ml) ml 50.400 

37.248.026,25 rastvor za injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 
7,5 ml (1 mmol/ml) ml 75 

15 gadoksetinska kiselina rastvor za injekciju 
10 ml (181,43 

mg/ml) 
ml 880 1.728.364,00 

УКУПНО 
471.872.530,25 

 

 
 Назив и ознака из општег речника набавке: 33696800– контрасти за рендгенско снимање, за 

сваку партију. 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-99 

7. Уговорена вредност за други квартал 2016. године: 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив  изабраног 

понуђача 

Уговорена вредност без 
ПДВ-а у периоду од 

01.04.2016.-30.06.2016. 

3 joheksol, 350 mg/ml „PharmaSwiss“ d.o.o. 32.925.960,00 

4 jopromid, 300 mg/ml „Farmalogist“ d.o.o. 2.718.320,00 

5 jopromid, 370 mg/ml „Phoenix pharma“ d.o.o. 80.552.430,00 

6 joversol, 300 mg/ml u 50 ml i u 100 ml „Medicom“ d.o.o. 510.400,00 

7 joversol, 300 mg/ml u 200 ml i u 500 ml „Medicom“ d.o.o. 973.800,00 

8 joversol, 350 mg/ml u 50 ml i u 100 ml „Medicom“ d.o.o. 18.089.500,00 

9 joversol, 350 mg/ml u 200 ml i u 500 ml „Medicom“ d.o.o. 84.039.945,00 

10 jodiksanol „PharmaSwiss“ d.o.o. 12.036.750,00 

12 gadopentetska kiselina, 20 ml  „Ino-pharm“ d.o.o. 13.226.730,00 

14 gadobutrol „Phoenix pharma“ d.o.o. 9.790.800,00 

15 gadoksetinska kiselina „Farmalogist“ d.o.o. 994.512,60 

УКУПНО 255.859.147,60 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 9 (девет). 

Број понуда по партијама: 
 

Број партије Назив партије Број понуда 

1 joksitalaminska kiselina 0 

2 joheksol, 300 mg/ml 0 

3 joheksol, 350 mg/ml 1 

4 jopromid, 300 mg/ml 4 

5 jopromid, 370 mg/ml 4 

6 joversol, 300 mg/ml u 50 ml i u 100 ml 1 

7 joversol, 300 mg/ml u 200 ml i u 500 ml 1 

8 joversol, 350 mg/ml u 50 ml i u 100 ml 1 

9 joversol, 350 mg/ml u 200 ml i u 500 ml 1 
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10 jodiksanol 1 

11 barijum sulfat 1 

12 gadopentetska kiselina, 20 ml 5 

13 gadopentetska kiselina, 5 ml i 10 ml 0 

14 gadobutrol 4 

15 gadoksetinska kiselina 4 

 
10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије Највиша понуђена цена 
Најнижа понуђена цена 

3 joheksol, 350 mg/ml 72.318.000,00 72.318.000,00 

4 jopromid, 300 mg/ml 2.979.200,00 2.934.550,00 

5 jopromid, 370 mg/ml 167.655.300,00 165.526.200,00 

6 joversol, 300 mg/ml u 50 ml i u 100 ml 331,760.00 331,760.00 

7 joversol, 300 mg/ml u 200 ml i u 500 ml 1,038,720.00 1,038,720.00 

8 joversol, 350 mg/ml u 50 ml i u 100 ml 37,661,250.00 37,661,250.00 

9 joversol, 350 mg/ml u 200 ml i u 500 ml 82,764,000.00 82,764,000.00 

10 jodiksanol 6.228.750,00 6.228.750,00 

12 gadopentetska kiselina, 20 ml 19.488.800,00 15.742.000,00 

14 gadobutrol 33.813.202,50 32.946.042,00 

15 gadoksetinska kiselina 1.711.600,00 1.620.687,20 

 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије Највиша понуђена цена 
Најнижа понуђена цена 

3 joheksol, 350 mg/ml 72.318.000,00 72.318.000,00 

4 jopromid, 300 mg/ml 2.979.200,00 2.934.550,00 

5 jopromid, 370 mg/ml 167.655.300,00 165.526.200,00 

6 joversol, 300 mg/ml u 50 ml i u 100 ml 331,760.00 331,760.00 

7 joversol, 300 mg/ml u 200 ml i u 500 ml 1,038,720.00 1,038,720.00 

8 joversol, 350 mg/ml u 50 ml i u 100 ml 37,661,250.00 37,661,250.00 

9 joversol, 350 mg/ml u 200 ml i u 500 ml 82,764,000.00 82,764,000.00 

10 jodiksanol 6.228.750,00 6.228.750,00 

12 gadopentetska kiselina, 20 ml 19.488.800,00 15.742.000,00 

14 gadobutrol 33.813.202,50 32.946.042,00 

15 gadoksetinska kiselina 1.711.600,00 1.620.687,20 

 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Уговор се неће извршти преко подизвођача. 
 
13.  Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 18.12.2015. године. 

14. Датум закључења уговора: Други квартал 2016. године – од 01.04.2016. до 30.06.2016. 
године. 

Датум закључења оквирног споразума: 30.12.2015. године. 

15. Основни подаци о добављачима: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

„Farmalogist“ d.o.o. Београд, Миријевски булевар 3 100270693 17408933 
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„Ino-pharm“ d.o.o. Београд, Браће Ковач 2 101743912 17345664 

„Medicom“ d.o.o. Шабац, Поцерска 3 100126308 07595166 

„PharmaSwiss“ d.o.o. Београд, Батајнички друм 5а 100057656 17338480 

„Phoenix pharma“ d.o.o. Београд, Боре Станковића бр. 2 100000266 07517807 

16. Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума: Од 30.12.2015. године до 30.06.2016. године (6 месеци). 

17. Околности које представљају основ за измену уговора:  

Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама 
лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене 
лека услед које цена из уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, 
ценом из уговора сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, 
даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке.  

Уколико се цена за лек који је предмет уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 
процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања (“Службени гласник РС” бр. 65/15, 71/15 – исправка и 
104/15), Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику 
између процента увећања цене лека и 5 процената, само и под условом да је претходно измењена 
цена из оквирног споразума.  
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