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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-39/17-17 
16.04.2018. 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 наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника 

2. Адресе наручилаца: ул. Јована Мариновића 2, Београд и ул. Крунска 13, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  
www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника донели су дана 24.5.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од 
стране више наручилаца.  

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум закључити наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника. 

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених 
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

Предмет јавне набавке Лекова са Листе Б Листе лекова за 2017. годину – поновљени 
поступак је: 

Бр. 
парт

. 

Назив 
партије 

Фарма-
цеутски 
облик 

Јед. 
мере 

Јачина 
лека 

Процење-
на 

јединична 
цена 

Количи-
не за 
РФЗО 

 
Количи-

не за 
Фонд за 
СОВО 

 
Укупне 

количине 

Процењена 
вредност за 

РФЗО  

Процењена 
вредност 

за Фонд за 
СОВО 

 
Укупна 

процењена 
вредност 

1 
mikafungin-
natrijum 50 

mg 

prašak za 
rastvor za 

infuziju 

bočica 
staklena 

50 mg 22.946,30 10 15 25 229.463,00 344.194,50 573.657,50 

2 
mikafungin-

natrijum 
100 mg 

prašak za 
rastvor za 

infuziju 

bočica 
staklena 

100 mg 43.810,60 10 1 11 438.106,00 43.810,60 481.916,60 

3 ganciklovir 
500 mg 

prašak za 
rastvor za 

infuziju 
bočica 500 mg 3.515,60 850 85 935 2.988.260,00 298.826,00 3.287.086,00 

4 
alfentanil 5 

mg 
rastvor za 
injekciju 

ampula 
5 

mg/10 
ml 

231,40 16.000 0 16.000 3.702.400,00 0,00 3.702.400,00 

5 
sufentanil 
0,25 mg 

rastvor za 
injekciju 

ampula 
0,25 
mg/5 

ml 
271,14 7.000 500 7.500 1.897.980,00 135.570,00 2.033.550,00 

6 
etomidat 20 

mg 
rastvor za 
injekciju 

ampula 
20 

mg/10 
ml 

115,28 14.000 750 14.750 1.613.920,00 86.460,00 1.700.380,00 

7 
risperido

n 25 mg 

prašak i 
rastvarač za 
suspenziju 
za injekciju 

injekcio
ni špric 

25 mg 10.161,30 8.000 0 8.000 81.290.400,00 0,00 81.290.400,00 
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8 
risperidon 
37,5 mg 

prašak i 
rastvarač za 
suspenziju 
za injekciju 

injekcio
ni špric 

37,5 
mg 13.192,30 9.000 0 9.000 

118.730.700,0
0 0,00 118.730.700,00 

9 
risperidon 

50 mg 

prašak i 
rastvarač za 
suspenziju 
za injekciju 

injekcio
ni špric 

50 mg 16.224,50 10.000 0 10.000 
162.245.000,0

0 
0,00 162.245.000,00 

10 
paliperidon 

50 mg 

suspenzija 
za injekciju 

sa 
produženim 
oslobađanje

m 

injekcio
ni špric 

50 mg 19.816,20 50 0 50 990.810,00 0,00 990.810,00 

11 
paliperidon 

75 mg 

suspenzija 
za injekciju 

sa 
produženim 
oslobađanje

m 

injekcio
ni špric 

75 mg 25.738,90 250 0 250 6.434.725,00 0,00 6.434.725,00 

12 
paliperidon 

100 mg 

suspenzija 
za injekciju 

sa 
produženim 
oslobađanje

m 

injekcio
ni špric 

100 mg 31.670,10 300 0 300 9.501.030,00 0,00 9.501.030,00 

13 
paliperidon 

150 mg 

suspenzija 
za injekciju 

sa 
produženim 
oslobađanje

m 

injekcio
ni špric 

150 mg 47.473,20 300 0 300 14.241.960,00 0,00 14.241.960,00 

УКУПНО:  405.213.615,10 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

33600000– фармацеутски производи, за све партије 

Редни број јавне набавке: 404-4-110/17-39 

7. Уговорена вредност за први квартал 2018. године: 

Број 
партије 

Предмет набавке Назив добављача 

Вредност 
закључених 

уговора 
РФЗО 

Вредност 
закључених 

уговора 
Фонд СОВО 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора у 

периоду од 
01.01.2018.-
31.03.2018. 

године 

1 
mikafungin-natrijum 50 

mg „Inpharm Co“ d.o.o. 2.049.672,30 341.523,00 2.391.195,30 

2 
mikafungin-natrijum 

100 mg 
„Inpharm Co“ d.o.o. 6.520.335,00 43.468,90 6.563.803,90 

3 ganciklovir 500 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 1.894.859,80 174.410,00 2.069.269,80 

4 alfentanil 5 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 390.320,00 0,00 390.320,00 

5 sufentanil 0,25 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 764.016,80 80.706,00 844.722,80 

6 etomidat 20 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 474.377,20 51.876,00 526.253,20 

7 risperidon 25 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 19.660.680,00 0,00 19.660.680,00 

8 risperidon 37,5 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 26.966.115,60 0,00 26.966.115,60 

9 risperidon 50 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 37.509.650,30 0,00 37.509.650,30 

10 paliperidon 50 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 0,00 0,00 0,00 
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11 paliperidon 75 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 18.158.157,90 0,00 18.158.157,90 

12 paliperidon 100 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 41.668.716,20 0,00 41.668.716,20 

13 paliperidon 150 mg „Inpharm Co“ d.o.o. 49.083.153,60 0,00 49.083.153,60 

УКУПНО: 205.140.054,70 691.983,90 205.832.038,60 

 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда:  1 (једна) 

Број понуда по партијама: 

Партија Предмет набавке 
Број понуда по 

партији 

1 mikafungin-natrijum 50 mg 1 

2 mikafungin-natrijum 100 mg 1 

3 ganciklovir 500 mg 1 

4 alfentanil 5 mg 1 

5 sufentanil 0,25 mg 1 

6 etomidat 20 mg 1 

7 risperidon 25 mg 1 

8 risperidon 37,5 mg 1 

9 risperidon 50 mg 1 

10 paliperidon 50 mg 1 

11 paliperidon 75 mg 1 

12 paliperidon 100 mg 1 

13 paliperidon 150 mg 1 

 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Партија Предмет набавке Фармацеутски облик 
 

Јачина лека 
НАЈВИША 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

1 
mikafungin-natrijum 

50 mg 
prašak za rastvor za 

infuziju 
50 mg 22.946,30 22.946,30 

2 
mikafungin-natrijum 

100 mg 
prašak za rastvor za 

infuziju 
100 mg 43.810,60 43.810,60 

3 ganciklovir 500 mg 
prašak za rastvor za 

infuziju 
500 mg 3.515,60 3.515,60 

4 alfentanil 5 mg rastvor za injekciju 5 mg/10 ml 231,40 231,40 

5 sufentanil 0,25 mg rastvor za injekciju 
0,25 mg/5 

ml 
271,14 271,14 

6 etomidat 20 mg rastvor za injekciju 20 mg/10 ml 115,28 115,28 

7 risperidon 25 mg 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
25 mg 10.161,30 10.161,30 

8 risperidon 37,5 mg 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
37,5 mg 13.192,30 13.192,30 
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9 risperidon 50 mg 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
50 mg 16.224,50 16.224,50 

10 paliperidon 50 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

50 mg 19.816,20 19.816,20 

11 paliperidon 75 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

75 mg 25.738,90 25.738,90 

12 paliperidon 100 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

100 mg 31.670,10 31.670,10 

13 paliperidon 150 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

150 mg 47.473,20 47.473,20 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија Предмет набавке Фармацеутски облик 
 

Јачина лека 
НАЈВИША 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

1 
mikafungin-natrijum 

50 mg 
prašak za rastvor za 

infuziju 
50 mg 22.946,30 22.946,30 

2 
mikafungin-natrijum 

100 mg 
prašak za rastvor za 

infuziju 
100 mg 43.810,60 43.810,60 

3 ganciklovir 500 mg 
prašak za rastvor za 

infuziju 
500 mg 3.515,60 3.515,60 

4 alfentanil 5 mg rastvor za injekciju 5 mg/10 ml 231,40 231,40 

5 sufentanil 0,25 mg rastvor za injekciju 
0,25 mg/5 

ml 
271,14 271,14 

6 etomidat 20 mg rastvor za injekciju 20 mg/10 ml 115,28 115,28 

7 risperidon 25 mg 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
25 mg 10.161,30 10.161,30 

8 risperidon 37,5 mg 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
37,5 mg 13.192,30 13.192,30 

9 risperidon 50 mg 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
50 mg 16.224,50 16.224,50 

10 paliperidon 50 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

50 mg 19.816,20 19.816,20 

11 paliperidon 75 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

75 mg 25.738,90 25.738,90 

12 paliperidon 100 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

100 mg 31.670,10 31.670,10 

13 paliperidon 150 mg 
suspenzija za injekciju 

sa produženim 
oslobađanjem 

150 mg 47.473,20 47.473,20 

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:  

22.09.2017. године 

14. Датум закључења уговора: Први квартал 2018. године - од 01.01.2018. године до 

31.03.2018. године 
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15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Inpharm Co d.o.o. ул. Батајнички друм бр. 23, Земун 100281671 07396023 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

       Период важења оквирних споразума је од 03.10.2017. године до 03.10.2018. године. 

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, 
без закључивања Анекса. 

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. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење 
Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој 
интернет страници. 

Повећање цене лека, из претходног става, 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. 

 

 
 
 
60018.20/29 
 
 
 


