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08/2 бр. 404-1-1/19-40 
16.04.2019. године 
 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

ЈН БР. 404-1-110/19-1 

- за партије 1, 2, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 и 41, - 

 

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 ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
здравствене установе.  

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

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

Предмет јавне набавке Лекови са Листе лекова, за партије за које је закључен оквирни 
споразум је: 

Број 
парти-

је 

ATC / 
JKL 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 
партији без 

ПДВ-а 

1 0041206 TRESIBA FLEXTOUCH 
rastvor za injekciju 
u penu sa uloškom 

pen sa uloškom, 5 
po 3 ml (100j./ml) 

originalno 
pakovanje 

100 5.928,50 592.850,00 

2 0041207 TRESIBA FLEXTOUCH 
rastvor za injekciju 
u penu sa uloškom 

pen sa uloškom, 3 
po 3 ml (200j./ml) 

originalno 
pakovanje 

100 7.114,20 711.420,00 

26 7090912 LEXAVON kapi za oči, rastvor 
boca sa kapaljkom, 
1 po 5ml (5mg/ml) 

originalno 
pakovanje 

100 493,70 49.370,00 

27 7099188 COMBIGAN kapi za oči, rastvor 
bočica sa kapaljkom, 
1 po 5ml (5mg/ml + 

2mg/ml) 

originalno 
pakovanje 

100 844,60 84.460,00 

29 C01CA03 norepinefrin 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
10 ml (1mg/ml) ampula 60.000 291,59 17.495.400,00 

30 N01AH06 remifentanil 1 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
injekciju/infuziju 

1 mg 
bočica 

staklena 
50 349,64 17.482,00 

31 N01AH06 remifentanil 5 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
injekciju/infuziju 

5 mg 
bočica 

staklena 
50 1.632,30 81.615,00 
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32 N05AX13 paliperidon 175 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

175 mg/0,875 ml 
injekcioni 

špric 
10 53.983,40 539.834,00 

33 N05AX13 paliperidon 263 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

263 mg/1,315 ml 
injekcioni 

špric 
10 70.156,10 701.561,00 

34 N05AX13 paliperidon 350 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

350 mg/1,750 ml 
injekcioni 

špric 
10 86.341,80 863.418,00 

35 N05AX13 paliperidon 525 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

525 mg/2,625 ml 
injekcioni 

špric 
10 129.477,30 1.294.773,00 

36 L01XC18 pembrolizumab 100 mg 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
100 mg/4 ml) 

bočica 
staklena 

721 313.509,00 226.039.989,00 

37 L04AA29 tofacitinib 5 mg film tableta 5 mg  tableta 560 1.376,37 770.767,20 

39 L04AC05 ustekinumab 45 mg 
 rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

45 mg/0,5 ml 
injekcioni 

špric 
155 255.295,60 39.570.818,00 

40 L04AC05 ustekinumab 90 mg 
 rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

90 mg/ml 
injekcioni 

špric 
37 255.295,60 9.445.937,20 

41 L04AC10 sekukinumab 150 mg 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

150 mg/ml 
injekcioni 

špric 
596 58.528,80 34.883.164,80 

УКУПНО без ПДВ-а: 333.142.859,20 

  

 Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за 
сваку партију. 

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-1 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије 

ATC / JKL Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Назив добављача 
са којим је 

закључен оквирни 
споразум 

Број 
добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

1 0041206 
TRESIBA 

FLEXTOUCH 
rastvor za injekciju 
u penu sa uloškom 

pen sa uloškom, 
5 po 3 ml 
(100j./ml) 

originalno 
pakovanje 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

1 

2 0041207 
TRESIBA 

FLEXTOUCH 
rastvor za injekciju 
u penu sa uloškom 

pen sa uloškom, 
3 po 3 ml 
(200j./ml) 

originalno 
pakovanje 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

1 

26 7090912 LEXAVON kapi za oči, rastvor 
boca sa 

kapaljkom, 1 po 
5ml (5mg/ml) 

originalno 
pakovanje 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

1 

27 7099188 COMBIGAN kapi za oči, rastvor 

bočica sa 
kapaljkom, 1 po 
5ml (5mg/ml + 

2mg/ml) 

originalno 
pakovanje 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

1 

29 C01CA03 norepinefrin 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
10 ml (1mg/ml) ampula Medikunion d.o.o. 1 

30 N01AH06 remifentanil 1 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
injekciju/infuziju 

1 mg bočica staklena 
B. Braun Adria 

RSRB 
1 

31 N01AH06 remifentanil 5 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
injekciju/infuziju 

5 mg bočica staklena 
B. Braun Adria 

RSRB 
1 

32 N05AX13 paliperidon 175 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

175 mg/0,875 ml injekcioni špric Inpharm Co d.o.o. 1 
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33 N05AX13 paliperidon 263 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

263 mg/1,315 ml injekcioni špric Inpharm Co d.o.o. 1 

34 N05AX13 paliperidon 350 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

350 mg/1,750 ml injekcioni špric Inpharm Co d.o.o. 1 

35 N05AX13 paliperidon 525 mg 

suspenzija za 
injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

525 mg/2,625 ml injekcioni špric Inpharm Co d.o.o. 1 

36 L01XC18 
pembrolizumab  

100 mg 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
100 mg/4 ml) bočica staklena 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

1 

37 L04AA29 tofacitinib 5 mg film tableta 5 mg  tableta Pfizer SRB d.o.o. 1 

39 L04AC05 ustekinumab 45 mg 
 rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

45 mg/0,5 ml injekcioni špric Inpharm Co d.o.o. 1 

40 L04AC05 ustekinumab 90 mg 
 rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

90 mg/ml injekcioni špric Inpharm Co d.o.o. 1 

41 L04AC10 sekukinumab 150 mg 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

150 mg/ml injekcioni špric 
Phoenix Pharma 

d.o.o. 
1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Оквирни споразуми закључени су дана: 

- 11.04.2019. године, за период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања, односно, до 
11.04.2020. године за  партије 1, 2, 26, 27, 36, и 41, 

- 12.04.2019. године за период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања, односно, до 
12.04.2020. године за партије 39 и 40 и  

- 12.04.2019. године, за период од 6 (шест) месеци од дана потписивања, односно, до 12.10.2019. 
године, за партије 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 37. 
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