
 

 
08 број: 404-1-43/18-40 
08.04.2019. 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 

 у јавној набавци вакцина за обавезну имунизацију 

за I квартал 2019. године 

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 је, у име и за рачун здравствених установа 
спровео поступак јавне набавке, док је уговор о јавној набавци закључио Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

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

Предмет јавне набавке Вакцине за обавезну имунизацију, за партије за које је закључен 
оквирни споразум, је:  

Број 
партије 

Назив партије 
Количина 
у дозама 

Јединица 
мере 

Количина 
у јединици 

мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 

1 

Вакцина против малих богиња, 
црвенке и заушки (живи атенуирани 

вируси морбила, рубеоле и 
паротитиса) 

140.000 бочица 140.000 765,07 107.109.800,00 

2 
Вакцина против хепатитиса Б, 

рекомбинантна за одрасле 
24.000 бочица 24.000 799,90 19.197.600,00 

3 
Вакцина против хепатитиса Б, 

рекомбинантна за децу 
180.000 бочица 180.000 512,66 92.278.800,00 

4 
Вакцина против дечије парализе, 

орална 
185.500 бочица 9.275 3.583,37 33.235.756,75 

6 

Пнеумококна полисахаридна 
коњугована вакцина, адсорбована, 

за обавезну имунизацију лица 
одређеног узраста 

200.000 
инјекциони 

шприц 
200.000 5.289,80 1.057.960.000,00 

7 

Пнеумококна полисахаридна 
коњугована вакцина, адсорбована, 

за обавезну имунизацију лица у 
посебном ризику 

2.000 
инјекциони 

шприц 
2.000 5.363,40 10.726.800,00 

8 
Вакцина против менингитиса (serotip 

A, C, Y i W-135), полисахаридна 
600 бочица 600 11.998,60 7.199.160,00 

9 
Вакцина против полиомијелитиса, 

инактивисана 
755 

инјекциони 
шприц 

755 676,70 510.908,50 
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10 Вакцина против варичеле, жива 908 бочица 908 3.459,40 3.141.135,20 

11 Palivizumab, 50 mg 2.600 бочица 2.600 61.251,00 159.252.600,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 1.490.612.560,45 

  Назив и ознака из општег речника набавке: 33651600 – Вакцине. 

  Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-44. 

7. Уговорена вредност за први квартал 2019. године:  

Број 
партије 

Назив партије Назив  добављача 
Уговорена вредност без 

ПДВ-а у периоду од 
01.01.2019.-31.03.2019.  

11 Palivizumab, 50 mg Medica Linea Pharm d.o.o. 60.025.980,00 

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда: 

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет). 

Број понуда по партијама: 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Број понуда 
по партији 

1 
Вакцина против малих богиња, црвенке и заушки (живи атенуирани вируси 

морбила, рубеоле и паротитиса) 
1 

2 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за одрасле 2 

3 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за децу 2 

4 Вакцина против дечије парализе, орална 1 

6 
Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована, за обавезну 

имунизацију лица одређеног узраста 
2 

7 
Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована, за обавезну 

имунизацију лица у посебном ризику 
1 

8 Вакцина против менингитиса (serotip A, C, Y i W-135), полисахаридна 1 

9 Вакцина против полиомијелитиса, инактивисана 1 

10 Вакцина против варичеле, жива 1 

11 Palivizumab, 50 mg 1 

 

10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 
Вакцина против малих богиња, црвенке и заушки (живи 

атенуирани вируси морбила, рубеоле и паротитиса) 
95.060.000,00 95.060.000,00 

2 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за одрасле 19.197.600,00 18.264.000,00 

3 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за децу 92.278.800,00 70.560.000,00 

4 Вакцина против дечије парализе, орална 33.235.756,75 33.235.756,75 

6 
Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, 

адсорбована, за обавезну имунизацију лица одређеног 
узраста 

1.020.000.000,00 495.800.000,00 
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7 
Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, 

адсорбована, за обавезну имунизацију лица у посебном 
ризику 

10.200.000,00 10.200.000,00 

8 
Вакцина против менингитиса (serotip A, C, Y i W-135), 

полисахаридна 
7.199.160,00 7.199.160,00 

9 Вакцина против полиомијелитиса, инактивисана 510.908,50 510.908,50 

10 Вакцина против варичеле, жива 3.141.135,20 3.141.135,20 

11 Palivizumab, 50 mg 159.252.600,00 159.252.600,00 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 
Вакцина против малих богиња, црвенке и заушки (живи 

атенуирани вируси морбила, рубеоле и паротитиса) 
95.060.000,00 95.060.000,00 

2 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за одрасле 19.197.600,00 18.264.000,00 

3 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за децу 92.278.800,00 70.560.000,00 

4 Вакцина против дечије парализе, орална 33.235.756,75 33.235.756,75 

6 
Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, 

адсорбована, за обавезну имунизацију лица одређеног 
узраста 

1.020.000.000,00 495.800.000,00 

7 
Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, 

адсорбована, за обавезну имунизацију лица у посебном 
ризику 

10.200.000,00 10.200.000,00 

8 
Вакцина против менингитиса (serotip A, C, Y i W-135), 

полисахаридна 
7.199.160,00 7.199.160,00 

9 Вакцина против полиомијелитиса, инактивисана 510.908,50 510.908,50 

10 Вакцина против варичеле, жива 3.141.135,20 3.141.135,20 

11 Palivizumab, 50 mg 159.252.600,00 159.252.600,00 

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: За партију 11 одлука је донета 
дана 02.10.2018. године, док је за све остале партије одлука донета дана 26.10.2018. године. 

14. Датум закључења уговора: Први квартал 2019. године – од 01.01.2019. до 31.03.2019. 
године.  

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме 
„Торлак“ 

Београд, Војводе Степе 458 101739057 17078712 

Pharma Maac d.o.o. 
Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 74 
107353470 20786183 

Phoenix pharma d.o.o. Београд, Боре Станковића бр. 2 100000266 07517807 

Pfizer SRB d.o.o. 
Београд, ул. Трешњиног цвета 

бр. 1/VI 
100832848 07449330 

Medica Linea Pharm d.o.o. Београд, ул. Бродарска 1б 107304324 20778121 
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16. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

Оквирни споразум за партију 11 закључен је дана 03.10.2018. године на период од 12 
(дванаест) месеци од дана потписивања, док су за остале партије оквирни споразуми закључени дана 
13.11.2018. године на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања. 

17. Околности које представљју основ за измену уговора:  

17.1 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 вакцине 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. 

17.2 Уколико се цена за вакцину која 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 вакцине и 5 процената, само и 
под условом да је претходно измењена цена из оквирног споразума. 

Повећање цене вакцине, из претходног става, рачуна се само у односу на цену исте у последње 
важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. 
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