
 
 

  Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
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08/2 бр. 404-1-57/18-33 
 15.7.2019. 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 

ЗА II КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ 

 

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника и Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства 
правде Управе за извршење кривичних санкција. 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд, ул. Крунска бр. 13, Београд и ул. 
Бачванска бр. 14а, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организације за обавезно социјално осигурање и Орган државне управе 

Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
и Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства правде Управе за извршење 
кривичних санкција су, за јавну набавку лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, дана 13.06.2018. 
године донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, заведену од 
стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-527/18 од 12.06.2018. године. 

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника су, за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова, дана 21.06.2018. године донели 
одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, заведену од стране 
Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-557/18 од 21.06.2018. године. 

У складу са горе наведеним одлукама, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док су оквирне споразуме закључили наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за социјално осигурање војних осигураника 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, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Специјална затворска болница у 
Београду, Казнено поправни заводи и Окружни затвори. 

 

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 Ц и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, за 
партије за које је закључен оквирни споразум, је: 

 

 

 

 



Број 
пар-
тије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина/ 
концентра-
ција лека 

Јединица 
мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Количина 
за РФЗО 

Количина 
за СЗБ 

Количина 
за Фонд 
за СОВО 

УКУПНА 
КОЛИЧИНА 

Процењена 
вредност 
за РФЗО 

Процењена 
вредност 

за СЗБ 

Процењена 
вредност 

за Фонд за 
СОВО 

УКУПНА 
ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ 

3 ibuprofen tbl 
400 mg 

film tableta 400 mg tableta 3,26 250.000 135.000 217.200 602.200 815.000,00 440.100,00 708.072,00 1.963.172,00 

4 ibuprofen tbl 
600 mg 

film tableta 600 mg tableta 4,72 8.300 30.000 60.000 98.300 39.176,00 141.600,00 283.200,00 463.976,00 

6 flumazenil 
0,5 mg 

rastvor za 
injekciju/infuziju 

0,5 mg/5 ml ampula 642,20 4.000 50 600 4.650 2.568.800,00 32.110,00 385.320,00 2.986.230,00 

7 sugamadeks 
200 mg 

rastvor za 
injekciju 

200 mg/2 ml 
bočica 

staklena 
8.372,42 250 0 120 370 2.093.105,00 0,00 1.004.690,40 3.097.795,40 

8 bendamustin 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

25 mg i 100 
mg 

mg 178,24 8.300 0 15.000 23.300 1.479.392,00 0,00 2.673.600,00 4.152.992,00 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 6.995.473,00 613.810,00 5.054.882,40 12.664.165,40 

 

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

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-57 



7. Уговорена вредност за други квартал 2019. године, за партије за које је закључен 
оквирни споразум: 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив   

добављача 

Укупна 
уговорена  

вредност  без 
пдв-а за РФЗО у 

периоду од 
1.4.2019. до 

30.6.2019. године 

Укупна 
уговорена  

вредност  без 
пдв-а за СЗБ у 

периоду од 
1.4.2019. до 
30.6.2019. 

године 

Укупна 
уговорена  

вредност  без 
пдв-а за Фoнд 

за СОВО у 
периоду од 
1.4.2019. до 
30.6.2019.  

године 

Укупна 
уговорена 

вредност без 
ПДВ-а у периоду 

од 01.4.2019.-
30.6.2019.године 

3 
ibuprofen tbl 

400 mg 
Vega d.o.o. 265.422,00 27.900,00 0,00 293.322,00 

4 
ibuprofen tbl 

600 mg 
Vega d.o.o. 31.584,00 26.880,00 0,00 58.464,00 

6 
flumazenil 0,5 

mg 
Phoenix pharma d.o.o. 471.273,20 0,00 0,00 471.273,20 

7 
sugamadeks 

200 mg 
Phoenix pharma d.o.o. 3.569.180,60 0 0,00 3.569.180,60 

8 bendamustin Uni-chem d.o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 

УКУПНО: 4.337.459,80 54.780,00 0,00 4.392.239,80 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 6 (шест). 

Број понуда по партијама: 
 

Партија Назив партије 
Број понуда по 

партијама 

3 ibuprofen tbl 400 mg 3 

4 ibuprofen tbl 600 mg 3 

6 flumazenil 0,5 mg 1 

7 sugamadeks 200 mg 1 

8 bendamustin 3 

 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије 
Највиша понуђена 

цена  
Најнижа понуђена 

цена  

3 ibuprofen tbl 400 mg 1.963.172,00 1.866.820,00 

4 ibuprofen tbl 600 mg 463.976,00 440.384,00 

6 flumazenil 0,5 mg 2.986.230,00 2.986.230,00 

7 sugamadeks 200 mg 3,097,795.40 3,097,795.40 

8 bendamustin 4.039.754,00 3.467.972,00 
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11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије Највиша понуђена цена  Најнижа понуђена цена  

3 ibuprofen tbl 400 mg 1.963.172,00 1.866.820,00 

4 ibuprofen tbl 600 mg 463.976,00 440.384,00 

6 flumazenil 0,5 mg 2.986.230,00 2.986.230,00 

7 sugamadeks 200 mg 3,097,795.40 3,097,795.40 

8 bendamustin 4.039.754,00 3.467.972,00 

 

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: 24.12.2018. године. 

14.   Датум закључења уговора: Други квартал 2019. године – од 01.42019. до 30.6.2019. 
године. 

 Датум закључења оквирних споразума: 31.12.2018. године за партије 6 и 7, док су за партије 
3, 4 и 8 закључени оквирни споразуми дана 11.01.2019. године. 

Датум закључења анекса оквирних споразума, за све партије, је 07.03.2019. године. 

15.   Основни подаци о добављачима: 

 

Р.Б Назив понуђача Адреса 
ПИБ Матични број 

1.  Uni-chem d.o.o. 
Ул. Црнотравска бр. 

27, Београд 
1052572 17167677 

3. Phoenix рharma d.o.o. 
Ул. Боре Станковића 

бр. 2, Београд 
100000266 07517807 

4. Vega d.o.o. Valjevo 
Ул. Вука Караџића 

бр. 41, Ваљево 
101492908 07666063 

 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума: од 31.12.2018. године до 31.10.2019. године за партије 6 
и 7 (10 месеци), док је за партије 3, 4 и 8 период важења од 11.01.2019. године до 11.11.2019.године 
(10 месеци). 
 

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. 
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    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, Републички фонд за здравствено осигурање ће 
доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће 
објавити на својој интернет страници. 

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

  
Израдио:                 ______________________ ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
 Aна Миленковић ЗА ЈАВНE НАБАВКE 

 
               ______________________ 
Контролисала:                    ______________________ Марија Атанасијевић 
 Лела Јелисавчић  
   
Оверила:                             ______________________ 
 Ана Милијић 
  
Оверила:                             ______________________ 
 Љиљана Марковић 

 

 

 

59019.61/112 

 


