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08/2 број: 404-1-86/15-36 
26.02.2016. године 
 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА СА Б ЛИСТЕ ЛЕКОВА, ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ – ЛЕКОВИ ЗА 

БМПО И ХОРМОНСКУ ТЕРАПИЈУ У ГИНЕКОЛОГИЈИ 
- партију 12- 

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључио оквирнИ споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
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 Листе лекова, за период од 6 месеци – лекови за БМПО и 
хормонску терапију у гинекологији, за партију 12, је: 

партија Назив партије ФО Јачина лека 
Јединица 

мере 

Количина 
изражена 

у 
јединици 

мере 

Процењена 
вредност по 

партији 

12 menotrofin 75 i.j. 
Прашак и растварач 

за раствор за 
инјекцију 

75 i.j. (75 i.j. 
FSH i 75 i.j. 

LH) 
бочица 9.000 16.251.300,00 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи. 
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-97 
 
7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са којим је 
закључен оквирни споразум 

Број добављача са 
којим је споразум 

закључен 

Број Оквирног 
споразума 

12 menotrofin 75 i.j. 
Phoenix pharma d.o.o. 

 Боре Станковића 2, Београд 
1 

Оквирни спорзум бр. 
4-5/16 од 26.02.2016. 

године 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је 
дана 26.02.2016. године на период од 6 (шест) месеци од дана потписивања. 

57016.07/106 

http://www.rfzo.rs/

