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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 ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

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 оквирне споразуме, 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 Б и Листе Д Листе лекова за партије за које је 

закључен оквирни споразум је: 

Број 
партије Назив партије Фармацеутски 

облик 
Јачина/концентрација 

лека 
Јединица 

мере Количина 
Процењена 
јединична 

цена 
Процењена 
вредност 

6 horiogonadotropin 
alfa 0,25 mg 

rastvor za injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 
0,25 mg/0,5 ml 

napunjeni 
injekcioni  

špric  
50 2.924,50 146.225,00 

9 
folitropin alfa, 

lutropin alfa (150 
i.j. + 75 i.j.) 

prašak I rastvarač za 
rastvor za injekciju 150 i.j./1 ml + 75 i.j./1 ml 

bočica sa 
praškom i 
bočica sa 

rastvaračem  

50 8.279,90 413.995,00 

12 cetroreliks 0,25 
mg 

prašak I rastvarač za 
rastvor za injekciju 0,25 mg/ml 

bočica i 
napunjeni 
injekcioni 

špric 

50 3.958,50 197.925,00 

13 benzilpenicilin 
1.000.000 i.j. 

prašak za rastvor za 
injekciju 1.000.000 i.j. bočica 

staklena 2.500 76,28 190.700,00 

15 mikafungin-
natrijum 50 mg 

prašak za rastvor za 
infuziju 50 mg bočica 

staklena 50 22.800,40 1.140.020,00 

16 mikafungin-
natrijum 100 mg 

prašak za rastvor za 
infuziju 100 mg bočica 

staklena 50 43.810,60 2.190.530,00 

22 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 1,2 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

1,2 ml (45 mg/ml) 

bočica sa 
praškom i 
napunjeni 
injekcioni 
špric sa 

rastvaračem 

50 20.967,00 1.048.350,00 

23 

fosfolipidna 
frakcija iz pluća 

goveda 
(surfaktant) 2,4 ml 

(45 mg/ml) 

prašak I rastvarač za 
suspenziju za 

endotraheopulmonalno 
ukapavanje 

2,4 ml (45 mg/ml) 

bočica sa 
praškom i 
napunjeni 
injekcioni 
špric sa 

rastvaračem 

50 41.534,50 2.076.725,00 
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25 jomeprol 300 
mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (300 mg I/mL) ml 2.500 

27,00 1.147.500,00 100 ml (300 mg I/mL) ml 5.000 
200 ml (300 mg I/mL) ml 10.000 
500 ml (300 mg I/mL) ml 25.000 

26 jomeprol 350 
mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (350 mg I/mL) ml 2.500 

29,00 1.232.500,00 100 ml (350 mg I/mL) ml 5.000 
200 ml (350 mg I/mL) ml 10.000 
500 ml (350 mg I/mL) ml 25.000 

27 jomeprol 400 
mg/ml rastvor za injekciju 

50 ml (400 mg I/mL) ml 2.500 

38,00 1.615.000,00 100 ml (400 mg I/mL) ml 5.000 
200 ml (400 mg I/mL) ml 10.000 
500 ml (400 mg I/mL) ml 25.000 

28 gadodiamid 0,5 
mmol/ml, 20 ml rastvor za injekciju 20 ml, 0,5 mmol/ml (287 

mg/ml)   ml 1.000 85,90 85.900,00 

29 
gadobenska 
kiselina (529 
mg/ml) 10 ml 

rastvor za injekciju 
10 ml (529 mg/ml) ml 500 

310,00 697.500,00 15 ml (529 mg/ml) ml 750 
20 ml (529 mg/ml) ml 1.000 

УКУПНО: 12.182.870,00 

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

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-62 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије Назив партије 

Назив добављача са којим 
је закључен оквирни 

споразум 

Број добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

6 horiogonadotropin alfa 0,25 mg Merck d.o.o. 1 
9 folitropin alfa, lutropin alfa (150 i.j. + 75 i.j.) Merck d.o.o. 1 

12 cetroreliks 0,25 mg Merck d.o.o. 1 
13 benzilpenicilin 1.000.000 i.j. Licentis d.o.o. 1 
15 mikafungin-natrijum 50 mg Inpharm Co d.o.o. 1 
16 mikafungin-natrijum 100 mg Inpharm Co d.o.o. 1 

22 fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant) 1,2 ml (45 
mg/ml) Farmix d.o.o. 1 

23 fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant) 2,4 ml (45 
mg/ml) Farmix d.o.o. 1 

25 jomeprol 300 mg/ml Mark Medical d.o.o. 1 
26 jomeprol 350 mg/ml Mark Medical d.o.o. 1 
27 jomeprol 400 mg/ml Mark Medical d.o.o. 1 
28 gadodiamid 0,5 mmol/ml, 20 ml Amicus SRB d.o.o. 1 
29 gadobenska kiselina (529 mg/ml) 10 ml Mark Medical d.o.o. 1 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је 
дана 28.11.2016. године на период од 9 (девет) месеци од дана потписивања. 
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