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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

БР. ЈН 404-1-110/20-46 

ЗА ПАРТИЈЕ: 57, 89 и 195 

 

1. Називи и адресе наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована 
Мариновића бр. 2, Београд и Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства 
правде Управе за извршење кривичних санкција, ул. Бачванска бр. 14а, Београд. 

2. Интернет страница Наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

3. Врста Наручиoца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање и Специјална затворска болница у Београду, за 
потребе Министарства правде Управе за извршење кривичних санкција су дана 16.06.2020. године 
донели Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, заведену од стране 
Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-703/20 од 16.06.2019. године. 

 У складу са горе наведеном Одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док оквирне споразуме закључују наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Специјална затворска болница у Београду, за потребе 
Министарства правде Управе за извршење кривичних санкција. 

 Уговоре о јавној набавци закључују Здравствене установе из Плана мреже здравствених установа, 
Специјалнa затворскa болницa, Казнено поправни заводи и Окружни затвори.   

4. Врста предмета јавне набавке: Добра 

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

 Предмет јавне набавке су Лекови са Листе Б и Листе Д листе лекова.  

 Предмет јавне набавке по партијама, за партије за које је закључен оквирни споразум, дат је у 
Одлуци бр. 404-1-40/20-79 од 14.12.2020. године, која је објављена на Порталу јавних набавки и 
Интернет страници Наручиоца дана 14.12.2020. године. 

     Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 - фармацеутски производи 

     Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-46 

6. Број добављача са којима је споразум закључен:  
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7. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Оквирни споразуми закључени су дана 30.12.2020. године на период од  10 (десет) месеци од 
дана потписивања, односно до 30.10.2021. године. 
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Број партије Назив добављача 
Број добављача са 
којима је закључен 
оквирни споразум 

195 FARMALOGIST d.o.o. 1 

57 и 89 
Sopharma Trading 

d.o.o. 
1 

     Израдила:        _____________________  ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  

             Ана Миленковић  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

    

       Оверила: _____________________  Марија Атанасијевић 

 Љиљана Марковић    
   


