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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-49/17-35 
12.04.2019. 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 
ЗА I КВАРТАЛ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе из плана мреже здравствених установа. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

Предмет јавне набавке Антитуберкулотици прве линије, бр. ЈН 404-1-110/17-49, је: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Јед. мере 

Количина за 
период од 24 

месеца + залихе 9 
месеци 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

1 izoniazid tableta 300 mg tableta 389.200 
 

5,74 
 

2.234.008,00 
 

2 izoniazid tableta  100 mg tableta 129.800 
 

8,90 
 

1.155.220,00 
 

3 
pyrazinamid 

 
tableta  400 mg tableta 587.700 

 
7,30 

 
4.290.210,00 

 

4 etambutol tableta 400 mg tableta 565.500 
 

10,30 
 

5.824.650,00 
 

5 streptomycin 
prašak za 
injekciju 

1 g bočica 16.700 
 

135,00 
 

2.254.500,00 
 

УКУПНО: 
 

15.758.588,00 

 

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

Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-49 

7. Уговорена вредност за први квартал 2019. године: 

Број 
партије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина 
лека 

Назив добављача  

Укупна уговорена  
вредност  без пдв-а у 
периоду од 01.1.2019. 
до 31.03.2019. године 

1 izoniazid таблета 300 mg Medikunion d.o.o 452.520,00 

2 izoniazid таблета 100 mg Medikunion d.o.o 66.046,80 

3 pyrazinamid таблета 400 mg Medikunion d.o.o 729.941,60 
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4 etambutol таблета 400 mg Medikunion d.o.o 1.139.440,04 

5 streptomycin 
Прашак за 
инјекцију 

1 g Medikunion d.o.o 574.684,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 2.962.632,44 

8. Kритеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда:  

       Укупан број поднетих понуда:  1 (једна). 

Број поднетих понуда по партијама, за партије за које је закључен оквирни споразум: 

Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик Јачина лека 
Број 

понуда 

1. izoniazid tableta 300 mg 1 

2. izoniazid tableta  100 mg 1 

3. pyrazinamid tableta  400 mg 1 

4. etambutol tableta 400 mg 1 

5. streptomycin prašak za injekciju 1 g 1 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик Јачина лека 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1. izoniazid tableta 300 mg 1.946.000,00 1.946.000,00 

2. izoniazid tableta  100 mg 895.620,00 895.620,00 

3. pyrazinamid tableta  400 mg 3.408.660,00 3.408.660,00 

4. etambutol tableta 400 mg 4.405.245,00 4.405.245,00 

5. streptomycin prašak za injekciju 1 g 2.718.760,00 2.718.760,00 

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик Јачина лека 

Највиша понуђена 
цена код 

прихватљивих 
понуда 

Најнижа понуђена 
цена код 

прихватљивих 
понуда  

1. izoniazid tableta 300 mg 1.946.000,00 1.946.000,00 

2. izoniazid tableta  100 mg 895.620,00 895.620,00 

3. pyrazinamid tableta  400 mg 3.408.660,00 3.408.660,00 

4. etambutol tableta 400 mg 4.405.245,00 4.405.245,00 

5. streptomycin prašak za injekciju 1 g 2.718.760,00 2.718.760,00 

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: 18.12.2017. године. 

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

31.03.2019. године. 
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      Датум закључења оквирног споразума: 25.12.2017. године, односно, дана 20.11.2018. 
године Анекс оквирног споразума и дана 18.03.2019. године Анекс II оквирног споразума. 

  
15. Основни подаци о добављачу: 

16. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

 Период важења оквирнoг споразума: од 25.12.2017. године до 25.12.2019. године, (24 
месеца). 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговорена цена се мења у случају да током трајања уговора Добављач достави Фонду 

захтев за умањење цене лека који је предмет уговора, у ком случају ће се ценом из уговора 

сматрати цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен анекс уговора, а након 

закључења анекса оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59019.30/148 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Medikunion d.o.o. Ул. Вишњичка бр. 57А, Београд 100352764  06967191 


