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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
08/2 број: 404-1-37/15-12 
29.04.2015. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), 
члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 
81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-37/15-
10 од 28.04.2015. године, директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

 

                                                                               О Д Л У К У 

О  

ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Додељује се уговор о јавној набавци Лека Tretinoin, број 404-3-110/15-46 следећем  
понуђачу:   

            Inо-pharm d.o.o. из Београда, ул. Браће Ковач бр. 2. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

I. Подаци о наручиоцу 

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, 
док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе. 

 

II. Подаци о јавној набавци 

1. Врста предмета јавне набавке: добра  

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: 

Предмет јавне набавке је лек Tretinoin:   
 

Предмет 
набавке 

Фармацеутски 
облик 

Јачина лека 
 

Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 

вредност 

tretinoin kapsula, meka 10 mg kapsula 9.000 1.460.358,00 

 
3. Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-46 

4. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12 и 14/15) 

5. Подаци из плана набавки:  
 

Јавна набавка је предвиђена у Плану централизованих јавних набавки за 2015. годину под редним 
бројем 1.5 – Лекови са Ц Листе лекова. 

6. Одступања од плана набавки са образложењем: 

 Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова, обликовану у 
21 партију. У предметном поступку, лек tretinoin је био обликован у партији 15. Наручилац није примио 

http://www.rfzo.rs/


ниједну понуду за предметни лек у поступку јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова. На основу дописа 
носиоца дозволе за стављање у промет, Clinres farmacija d.o.o. из Београда, којим је исти изјавио да је у 
могућности да обезбеди одређену количину (90 кутија) лека, Наручилац је покренуо преговарачки 
поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама. 

7. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда:    

Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе здравствених установа, са 
којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке лекова за 
2015. годину, а сходно чл. 17б Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13, 49/13, 119/14). 
 Лекови са Ц Листе лекова се, у складу са наведеном Уредбом набављају централизовано и 
поступак јавне набавке, обликован у 21 партији, је већ спроведен, на основу члана 32. Закона о јавним 
набавкама.  
 Лек tretinoin је био предмет наведене набавке, под редним бројем 15. На Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања – Лекови са посебним режимом 
издавања Ц листа, на страни 20 налази се предметни лек, заштићеног назива VESANOID, произвођача 
Cenexi; Cheplapharm Arzneimittel GmbH. До рока одређеног за предају понуда, Републички фонд није 
примио понуду за овај лек. 
 Након отварања понуда, одржаног 29.01.2015. године, носилац дозволе за лек tretionoin Clinres 
farmacija d.o.o. из Београда, се обратио Републичком фонду и доставио изјаву произвођача лека tretinoin, 
у којој напомиње да цена лека tretinoin, заштићеног назива VESANOID на Ц Листи лекова, не може да 
покрије трошкове производње и дистрибуције, те да би продавање лека по тој цени проузроковало 
губитке произвођача. 
 Накнадно се носилац дозволе за предметни лек, поново обратио Републичком фонду изјавом од 
25.3.2015. године, код нас заведена под бројем 404-408/15 дана 26.3.2015. године, да је у могућности да 
обезбеди одређену количину (90 кутија) лека. Обзиром на обавезу Републичког фонда да осигураним 
лицима обезбеди право на лечење, поготово имајући у виду да се предметни лек користи за лечење 
aкутнe мијелоиднe леукемијe, подтип акутна промијелоцитна леукемија, код педијатријске популације, 
Републички фонд поново покреће поступак јавне набавке лека tretinoin. 
 У поменутој изјави, носилац дозволе за предметни лек такође наводи да је привредно друштво 
Ino–pharm d.o.o. једини овлашћени понуђач предметног лека, за територију Републике Србије, за 2015. 
годину. 
 Како се на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања налази лек VESANOID само једног произвођача и како постоји само један овлашћени понуђач 
предметног лека, Републички фонд се обратио Управи за јавне набавке, у циљу добијања мишљења о 
основаности примене преговарачког поступка на основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама. 
  Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-1218/15 од 01.04.2015. године је  Републичком 
фонду за здравствено осигурање дала мишљење o испуњености услова за примену преговарачког 
поступка. 

 

III. Основни подаци о понуђачима 

Р.Б. Назив понуђача Адреса 

1. Ino-pharm d.o.o. Браће Ковач 2, Београд 

 

Укупан број поднетих понуда: 1 
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IV Стручна оцена понуда 

 INO-PHARM d.o.o. 

Број под којим је понуда заведена: 1 
Назив понуђача: Ino-pharm d.o.o. 
Понуда број 191/15 од 20.04.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 

 

Predmet 
nabavke 

JKL 
Zaštićeni naziv 

ponuđenog 
dobra 

Proizvođač 
Farmaceutski 

oblik 
Jačina 

leka 
Pakovanje 

Jedinica 
mere 

Količina 
Jedinična 

cena 
Ukupna cena 

bez pdv-a 
Iznos pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

tretinoin  1069140  VESANOID 

Cenexi; 
Cheplapharm 
Arzneimittel 
GmbH, 
Francuska; 
Nemačka 

kapsula 10 mg bočica komad 9.000 162,26 1.460.340,00 146.034,00 1.606.374,00 

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A 1.460.340,00 

IZNOS PDV-A 146.034,00 

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM 1.606.374,00 

 
 Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца. 
 Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде 
            Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. 
            Понуђач није исказао трошкове припреме понуде. 
 
 Након одржаног поступка преговарања, коме није присуствовао представник понуђача, коначна је цена из понуде. 
 
 Комисија констатује да је достављена понуда понуђача Ino-pharm d.o.o. из Београда прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“, број 124/12 и 14/15). 
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V. Одбијене понуде 

 У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као 
неприхватљиве и услед тога одбијене.  

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање  

 Најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача: 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

Понуђач 
Понуђена 

јединична цена 
Понуђена укупна цена 

без ПДВ-а 

1 Tretinoin 
Ino-pharm 

d.o.o. 
162,26 1.460.340,00 

 

VII.  Највиша и најнижа понуђена цена 

1. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

Tretinoin 162,26 162,26 

 

2. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

Tretinoin 162,26 162,26 

 

VIII. Период важења уговора 

 Уговори ће важити до испуњења уговорних обавеза. 

IX. Предлог комисије  

  Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предлаже да се Одлука о додели уговора за јавну набавку  Лека Tretinoin, број JН 404-3-110/15-
46, додели понуђачу Ino-pharm d.o.o. из Београда. 

Сходно наведеном, директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву. 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема исте, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/12 и 14/15), односно, за понуђаче који нису учествовали у поступку предметне јавне 
набавке, у року од 10 (десет) дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно 
члану 149. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/15).  

 

57015.34/141 


