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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-63/16-44 
17.07.2017. године 
 
 

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 оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе из плана мреже здравствених установа. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

Предмет јавне набавке Лекови са Листе  Б и Листе Д Листе лекова за партије за које је 
закључен оквирни споразум је: 

Број 
парти

је 
Назив партије Фармацеутски 

облик 
Јачина и 

концентрациј
а лека 

Јединица 
мере 

Колич
ина 

Процење
на 

јединичн
а цена 

Процењена 
вредност 

2 budesonid 1,2 g rektalna pena 1,2 g (2 
mg/doza) 

kontejner 
pod 

pritiskom sa 
ventilom za 
doziranje  

700 478,30 334.810,00 

3 mesalazin 1 g rektalna suspenzija 100 ml (1 
g/100 ml) bočica  350 274,00   95.900,00 

4 apiksaban 2,5 mg film tablete 2,5 mg film tableta 3.000 107,55 322.650,00 

6 horiogonadotropin alfa 
0,25 mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 
0,25 mg/0,5 ml 

napunjeni 
injekcioni  

špric  
50 2.924,50 146.225,00 

7 korifolitropin alfa 150 
mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 

150 mcg/0,5 
ml 

napunjen 
injekcioni 

špric  
50 53.061,70 2.653.085,00 

8 korifolitropin alfa 100 
mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 

100 mcg/0,5 
ml 

napunjen 
injekcioni 

špric  
50 48.515,70 2.425.785,00 

9 folitropin alfa, lutropin 
alfa (150 i.j. + 75 i.j.) 

prašak I rastvarač za 
rastvor za injekciju 

150 i.j./1 ml + 
75 i.j./1 ml 

bočica sa 
praškom i 
bočica sa 

rastvaračem  

50   8.279,90   413.995,00 

11 ganireliks 0,25 mg 
rastvor za injekciju u 

napunjenom 
injekcionom špricu 

0,25 mg/0,5 ml 
napunjen 
injekcioni 

špric  
50 3.965,40  198.270,00 

12 cetroreliks 0,25 mg prašak I rastvarač za 
rastvor za injekciju 0,25 mg/ml 

bočica i 
napunjeni 
injekcioni 

špric 

50 3.958,50  197.925,00 
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13 benzilpenicilin 
1.000.000 i.j. 

prašak za rastvor za 
injekciju 1.000.000 i.j. bočica 

staklena 2.500 76,28    190.700,00 

14 imipenem, cilastatin 
(500 mg + 500 mg) 

prašak za rastvor za 
infuziju 

1 g (500 mg + 
500 mg) 

bočica 
staklena 75.000 520,09     

39.006.750,00 

15 mikafungin-natrijum 50 
mg 

prašak za rastvor za 
infuziju 50 mg bočica 

staklena 50 22.800,40  1.140.020,00 

16 mikafungin-natrijum 
100 mg 

prašak za rastvor za 
infuziju 100 mg bočica 

staklena 50 43.810,60  2.190.530,00 

17 aciklovir 250 mg prašak za rastvor za 
infuziju 250 mg bočica 5.000 553,92 2.769.600,00 

19 lornoksikam 8 mg film tableta 8 mg film tableta 1.000 20,90       20.900,00 

22 

fosfolipidna frakcija iz 
pluća goveda 

(surfaktant) 1,2 ml (45 
mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonal
no ukapavanje 

1,2 ml (45 
mg/ml) 

bočica sa 
praškom i 
napunjeni 
injekcioni 
špric sa 

rastvaračem 

50 25.068,30  1.253.415,00 

23 

fosfolipidna frakcija iz 
pluća goveda 

(surfaktant) 2,4 ml (45 
mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonal
no ukapavanje 

2,4 ml (45 
mg/ml) 

bočica sa 
praškom i 
napunjeni 
injekcioni 
špric sa 

rastvaračem 

50 49.385,80  2.469.290,00 

25 jomeprol 300 mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (300 mg 
I/ml) ml 2.500 

27,00 

 67.500,00 

100 ml (300 
mg I/ml) ml 5.000 135.000,00 

200 ml (300 
mg I/ml) ml 10.000  270.000,00 

500 ml (300 
mg I/ml) ml 25.000   675.000,00 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 25 
 

1.147.500,00 
 

26 jomeprol 350 mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (350 mg 
I/ml) ml 2.500 

30,00 

  75.000,00 

100 ml (350 
mg I/ml) ml 5.000 150.000,00 

200 ml (350 
mg I/ml) ml 10.000 300.000,00 

500 ml (350 
mg I/ml) ml 25.000  750.000,00 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 26 

 
     
1.275.000,00 

 

27 jomeprol 400 mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (400 mg 
I/ml) ml 2.500 

40,00 

  100.000,00 

100 ml (400 
mg I/ml) ml 5.000   200.000,00 

200 ml (400 
mg I/ml) ml 10.000   400.000,00 

500 ml (400 
mg I/ml) ml 25.000 1.000.000,00 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 27 
 

1.700.000,00 
 

28 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju 

20 ml, 0,5 
mmol/ml (287 

mg/ml)   
ml 1.000 119,43   119.430,00 

29 gadobenska kiselina 
(529 mg/ml) 10 ml rastvor za injekciju 10 ml (529 

mg/ml) ml 500 313,37 156.685,00 
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15 ml (529 
mg/ml) ml 750  235.027,50 

20 ml (529 
mg/ml) ml 1.000  313.370,00 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 29 
 

 705.082,50 
 

УКУПНО: 60.776.862,50 

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

Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-62 

7. Уговорена вредност за други квартал 2017. године: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски 

облик 
Назив 

добављача 

Уговорена вредност без 
ПДВ-а  у периоду од 
01.04.2017. године до 

30.06.2017. године 
2 budesonid 1,2 g rektalna pena Phoenix Pharma 

d.o.o. 78.434,16 

3 mesalazin 1 g rektalna suspenzija Farmalogist d.o.o. 62.396,46 

4 apiksaban 2,5 mg film tablete Farmalogist d.o.o. 74.052,00 

6 horiogonadotropin 
alfa 0,25 mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
Merck d.o.o. 350.940,00 

7 korifolitropin alfa 
150 mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

0,00 

8 korifolitropin alfa 
100 mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

0,00 

9 
folitropin alfa, 

lutropin alfa (150 
i.j. + 75 i.j.) 

prašak I rastvarač za 
rastvor za injekciju 

 
Merck d.o.o. 413.995,00 

11 ganireliks 0,25 
mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 

 
Phoenix Pharma 

d.o.o. 
0,00 

12 cetroreliks 0,25 
mg 

prašak I rastvarač za 
rastvor za injekciju Merck d.o.o. 2.596.776,00 

13 benzilpenicilin 
1.000.000 i.j. 

prašak za rastvor za 
injekciju Licentis d.o.o. 1.174.712,00 

14 
imipenem, 

cilastatin (500 mg 
+ 500 mg) 

prašak za rastvor za 
infuziju Adoc d.o.o. 18.237.361,60 

15 mikafungin-
natrijum 50 mg 

prašak za rastvor za 
infuziju Inpharm Co d.o.o. 0,00 

16 mikafungin-
natrijum 100 mg 

prašak za rastvor za 
infuziju Inpharm Co d.o.o. 1.314.318,00 

17 aciklovir 250 mg prašak za rastvor za 
infuziju 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

1.920.627,20 

19 lornoksikam 8 mg film tableta Farmalogist d.o.o. 130.985,00 

22 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 1,2 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

Farmix d.o.o. 0,00  
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23 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 2,4 
ml (45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

Farmix d.o.o. 0,00  

25 jomeprol 300 
mg/ml rastvor za injekciju Mark Medical d.o.o. 0,00 

26 jomeprol 350 
mg/ml rastvor za injekciju Mark Medical d.o.o. 0,00 

27 jomeprol 400 
mg/ml rastvor za injekciju Mark Medical d.o.o. 2.964.000,00 

28 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju Amicus SRB d.o.o. 2.147.500,00 

29 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju Mark Medical d.o.o. 0,00 

УКУПНО: 31.466.097,42 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда:  
Укупан број поднетих понуда:  9 (девет) 
Број понуда по партијама за партије за које је закључен оквирни споразум: 
 
Партија Предмет набавке Број понуда по 

партији 
2 budesonid 1,2 g 2 

3 mesalazin 1 g 2 

4 apiksaban 2,5 mg 2 

6 horiogonadotropin alfa 0,25 mg 1 

7 korifolitropin alfa 150 mcg 1 

8 korifolitropin alfa 100 mcg 1 

9 folitropin alfa, lutropin alfa (150 i.j. + 75 i.j.) 1 

11 ganireliks 0,25 mg 1 

12 cetroreliks 0,25 mg 1 

13 benzilpenicilin 1.000.000 i.j. 1 

14                      imipenem, cilastatin (500 mg + 500 mg) 3 

15 mikafungin-natrijum 50 mg 1 

16 mikafungin-natrijum 100 mg 1 

17 aciklovir 250 mg 2 

19 lornoksikam 8 mg 1 

22 fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant) 1,2 ml (45 mg/ml) 1 

23 fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant) 2,4 ml (45 mg/ml) 1 

25 jomeprol 300 mg/ml 1 

26 jomeprol 350 mg/ml 1 

27 jomeprol 400 mg/ml 1 

28 gadodiamid 0,5 mmol/ml, 20 ml 1 
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29 gadobenska kiselina (529 mg/ml) 10 ml 1 
 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Партија Предмет 
набавке (ИНН) Фармацеутски облик НАЈВИША 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

2 budesonid 1,2 g rektalna pena 467,45 466,87 

3 mesalazin 1 g rektalna suspenzija 271,43 265,73 

4 apiksaban 2,5 mg film tablete 106,88 102,85 

6 horiogonadotropin 
alfa 0,25 mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
2.924,50 2.924,50 

7 korifolitropin alfa 
150 mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
47.755,53 47.755,53 

8 korifolitropin alfa 
100 mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
48.515,70 48.515,70 

9 
folitropin alfa, 

lutropin alfa (150 
i.j. + 75 i.j.) 

prašak I rastvarač za rastvor 
za injekciju 8.279,90 8.279,90 

11 ganireliks 0,25 
mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
3.568,86 3.568,86 

12 cetroreliks 0,25 
mg 

prašak I rastvarač za rastvor 
za injekciju 3.958,50 3.958,50 

13 benzilpenicilin 
1.000.000 i.j. prašak za rastvor za injekciju 76,28 76,28 

14 
imipenem, 

cilastatin (500 mg 
+ 500 mg) 

prašak za rastvor za infuziju 520,09 502,13 

15 mikafungin-
natrijum 50 mg prašak za rastvor za infuziju 22.800,40 22.800,40 

16 mikafungin-
natrijum 100 mg prašak za rastvor za infuziju 43.810,60 43.810,60 

17 aciklovir 250 mg prašak za rastvor za infuziju 533,16 530,56 

19 lornoksikam 8 mg film tableta 20,22 20,22 

22 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 1,2 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

20.967,00 20.967,00 

23 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 2,4 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

41.534,50 41.534,50 

25 jomeprol 300 
mg/ml rastvor za injekciju 27,00 27,00 
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26 jomeprol 350 
mg/ml rastvor za injekciju 29,00 29,00 

27 jomeprol 400 
mg/ml rastvor za injekciju 38,00 38,00 

28 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju 85,90 85,90 

29 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju 310,00 310,00 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија Предмет 
набавке (ИНН) Фармацеутски облик НАЈВИША 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

2 budesonid 1,2 g rektalna pena 467,45 466,87 

3 mesalazin 1 g rektalna suspenzija 271,43 265,73 

4 apiksaban 2,5 mg film tablete 106,88 102,85 

6 horiogonadotropin 
alfa 0,25 mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
2.924,50 2.924,50 

7 korifolitropin alfa 
150 mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
47.755,53 47.755,53 

8 korifolitropin alfa 
100 mcg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
48.515,70 48.515,70 

9 
folitropin alfa, 

lutropin alfa (150 
i.j. + 75 i.j.) 

prašak I rastvarač za rastvor 
za injekciju 8.279,90 8.279,90 

11 ganireliks 0,25 
mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 

špricu 
3.568,86 3.568,86 

12 cetroreliks 0,25 
mg 

prašak I rastvarač za rastvor 
za injekciju 3.958,50 3.958,50 

13 benzilpenicilin 
1.000.000 i.j. prašak za rastvor za injekciju 76,28 76,28 

14 
imipenem, 

cilastatin (500 mg 
+ 500 mg) 

prašak za rastvor za infuziju 520,09 502,13 

15 mikafungin-
natrijum 50 mg prašak za rastvor za infuziju 22.800,40 22.800,40 

16 mikafungin-
natrijum 100 mg prašak za rastvor za infuziju 43.810,60 43.810,60 

17 aciklovir 250 mg prašak za rastvor za infuziju 533,16 530,56 

19 lornoksikam 8 mg film tableta 20,22 20,22 

22 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 1,2 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

20.967,00 20.967,00 
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23 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 2,4 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

41.534,50 41.534,50 

25 jomeprol 300 
mg/ml rastvor za injekciju 27,00 27,00 

26 jomeprol 350 
mg/ml rastvor za injekciju 29,00 29,00 

27 jomeprol 400 
mg/ml rastvor za injekciju 38,00 38,00 

28 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju 85,90 85,90 

29 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju 310,00 310,00 

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

13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:  
21.11.2016. године 

14. Датум закључења уговора: Други квартал 2017. године - од 01.04.2017. године до 

30.06.2017. године 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Licentis d.o.o. Ул. Тошин бунар 272 г 107050083 20732644 

Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар 3 100270693 17408933 

Adoc d.o.o. Ул. Милорада Јовановића 11 100042265 07530196 

Marc Medical d.o.o. Ул. Сање Живановић 42 102009695 17155547 

Amicus SRB d.o.o. Ул. Милорада Јовановића 9 108585471 21029033 

Phoenix Pharma d.o.o. Ул. Боре Станковића 2 100000266 07517807 

Merck d.o.o. Ул. Омладинских бригада 90 в 104765181 20234024 

Inpharm Co d.o.o. Ул. Батајнички друм 23 100281671 07396023 

Farmix d.o.o. Ул. Коче капетана 36 100009265 07784848 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 
       Период важења оквирног споразума за партије 6, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28 и 29 
је од 28.11.2016. до 28.08.2017. године. 

      Период важења оквирног споразума за партије 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 17 и 19 је од 05.12.2016. 
до 05.09.2017. године. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговорена цена мења се у случају да због измене Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека 
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услед које цена из уговора постаје виша од цене из Одлуке. У том случају, ценом из уговора 
сматраће се цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Одлуке. 

Уколико се, током трајања уговора, 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, Добављач има 
право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента 
увећања цене лека и 5 процената.  

Повећање цене лека, рачуна се само у односу на цену истог у последње важећем 
Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. 

Уколико током трајања уговора, Добављач достави Фонду захтев за умањење цене 
лека који је предмет уговора, ценом ће се сматрати цена лека из захтева Добављача, о чему ће 
бити закључен анекс уговора, а након закључења анекса оквирног споразума 

 
 

  
57017.55/48 

 
 

 
 

 

 


