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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-61/18-28 
15.04.2019. 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 KВАРТАЛ 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 Oригинални и иновативни лекови, број ЈН 404-1-110/18-62, је:  

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Понуђена 
јединична 

цена 

Укупна вредност 
без ПДВ-а по 

партијама 

1 posakonazol oralna suspenzija 
105 ml 

(40mg/ml) 
bočica 73 70.000,00 5.110.000,00 

2 valganciklovir film tableta 450 mg tableta 13.320 1.322,08 17.610.105,60 

3 deferasiroks 
tableta za oralnu 

suspenziju 
250 mg tableta 224 1.461,29 327.328,96 

4 romiplostim 
prašak za rastvor 

za injekciju 
250 mcg bočica 676 61.802,60 41.778.557,60 

5 
eltrombopag 25 

mg 
film tableta 25 mg tableta 1.148 3.628,63 4.165.667,24 

6 
eltrombopag 50 

mg 
film tableta 50 mg tableta 5.236 7.251,00 37.966.236,00 

7 cabazitaksel 
koncentrat i 

rastvarač za rastvor 
za infuziju 

4,5 ml (60 
mg/1,5 ml) 

bočica 50 383.382,20 19.169.110,00 

8 
brentuksimab 

vedotin 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
50 mg bočica 333 361.420,97 120.353.183,01 

9 pembrolizumab 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

50 mg bočica 228 190.971,90 43.541.593,20 

10 sorafenib film tableta 200 mg tableta 21.392 2.914,32 62.343.133,44 

11 vemurafenib film tableta 240 mg tableta 60.648 2.523,55 153.048.260,40 

12 ruksolitinib 5 mg tableta 5 mg tableta 9.072 3.347,97 30.372.783,84 

13 ruksolitinib 15 mg tableta 15 mg tableta 9.072 6.679,60 60.597.331,20 

14 ruksolitinib 20 mg tableta 20 mg tableta 11.648 6.679,60 77.803.980,80 

15 enzalutamid kapsula, meka  40 mg kapsula 38.640 2.980,56 115.168.838,40 
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16 abirateron tableta 250 mg tableta 36.840 2.890,28 106.477.915,20 

17 pleriksafor rastvor za injekciju 
1,2 ml;  

20 mg/ml 
bočica 48 655.059,40 31.442.851,20 

УКУПНО без ПДВ-а: 927.276.876,09 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи, за све 
партије 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-62 

7. Уговорена вредност за први квартал 2019. године: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

ДОБАВЉАЧ 

Укупна уговорена  
вредност  без пдв-

а у периоду од 
1.1.2019. до 

31.3.2019. године 

1 posakonazol oralna suspenzija 
105 ml 

(40mg/ml) 
bočica 

Phoenix 
Pharma d.o.o. 

4.094.629,50 

2 valganciklovir film tableta 450 mg tableta 
Inpharm Co 

d.o.o. 
1.745.145,60 

3 deferasiroks 
tableta za oralnu 

suspenziju 
250 mg tableta 

Phoenix 
Pharma d.o.o. 

243.385,80 

4 romiplostim 
prašak za rastvor 

za injekciju 
250 mcg bočica 

Amicus SRB 
d.o.o. 

6.483.273,00 

5 
eltrombopag 25 

mg 
film tableta 25 mg tableta 

Phoenix 
Pharma d.o.o. 

1.410.178,00 

6 
eltrombopag 50 

mg 
film tableta 50 mg tableta 

Phoenix 
Pharma d.o.o. 

2.616.668,60 

7 cabazitaksel 
koncentrat i 

rastvarač za rastvor 
za infuziju 

4,5 ml (60 
mg/1,5 ml) 

bočica Adoc d.o.o. 9.164.868,40 

8 
brentuksimab 

vedotin 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
50 mg bočica 

Farmalogist 
d.o.o. 

37.226.359,91 

9 pembrolizumab 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

50 mg bočica 
Phoenix 

Pharma d.o.o. 
63.046.723,50 

10 sorafenib film tableta 200 mg tableta 
Farmalogist 

d.o.o. 
22.521.864,96 

11 vemurafenib film tableta 240 mg tableta Roche d.o.o. 100.310.168,00 

12 ruksolitinib 5 mg tableta 5 mg tableta 
Phoenix 

Pharma d.o.o. 1.312.404,24 

13 ruksolitinib 15 mg tableta 15 mg tableta 
Phoenix 

Pharma d.o.o. 8.603.324,80 

14 ruksolitinib 20 mg tableta 20 mg tableta 
Phoenix 

Pharma d.o.o. 14.214.188,80 

15 enzalutamid kapsula, meka  40 mg kapsula 
Inpharm Co 

d.o.o. 
28.574.206,08 

16 abirateron tableta 250 mg tableta 
Inpharm Co 

d.o.o. 
36.216.147,90 

17 pleriksafor rastvor za injekciju 
1,2 ml;  

20 mg/ml 
bočica Adoc d.o.o. 2.605.363,20 

 340.388.900,29 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда по партијама:  

Укупан број поднетих понуда: 7 (седам) 
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Број понуда по партијама: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

 

Број понуда 
по партија 

1 posakonazol oralna suspenzija 105 ml (40mg/ml) bočica 1 

2 valganciklovir film tableta 450 mg tableta 1 

3 deferasiroks 
tableta za oralnu 

suspenziju 
250 mg tableta 1 

4 romiplostim 
prašak za rastvor za 

injekciju 
250 mcg bočica 1 

5 eltrombopag 25 mg film tableta 25 mg tableta 1 

6 eltrombopag 50 mg film tableta 50 mg tableta 1 

7 cabazitaksel 
koncentrat i rastvarač 
za rastvor za infuziju 

4,5 ml (60 mg/1,5 
ml) 

bočica 1 

8 brentuksimab vedotin 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg bočica 3 

9 pembrolizumab 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg bočica 1 

10 sorafenib film tableta 200 mg tableta 3 

11 vemurafenib film tableta 240 mg tableta 1 

12 ruksolitinib 5 mg tableta 5 mg tableta 1 

13 ruksolitinib 15 mg tableta 15 mg tableta 1 

14 ruksolitinib 20 mg tableta 20 mg tableta 1 

15 enzalutamid kapsula, meka  40 mg kapsula 1 

16 abirateron tableta 250 mg tableta 1 

17 pleriksafor rastvor za injekciju 
1,2 ml;  

20 mg/ml 
bočica 1 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена цена 

1 posakonazol oralna suspenzija 
105 ml 

(40mg/ml) 
bočica 70.000,00 70.000,00 

2 valganciklovir film tableta 450 mg tableta 1.322,08 1.322,08 

3 deferasiroks 
tableta za oralnu 

suspenziju 
250 mg tableta 1.461,29 1.461,29 

4 romiplostim 
prašak za rastvor 

za injekciju 
250 mcg bočica 61.802,60 61.802,60 

5 
eltrombopag 25 

mg 
film tableta 25 mg tableta 3.628,63 3.628,63 

6 
eltrombopag 50 

mg 
film tableta 50 mg tableta 7.251,00 7.251,00 

7 cabazitaksel 
koncentrat i 

rastvarač za rastvor 
za infuziju 

4,5 ml (60 
mg/1,5 ml) 

bočica 383.382,20 383.382,20 
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8 
brentuksimab 

vedotin 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
50 mg bočica 361.420,97 372.959,40 

9 pembrolizumab 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

50 mg bočica 190.971,90 190.971,90 

10 sorafenib film tableta 200 mg tableta 2.914,32 3.013,92 

11 vemurafenib film tableta 240 mg tableta 2.523,55 2.523,55 

12 ruksolitinib 5 mg tableta 5 mg tableta 3.347,97 3.347,97 

13 ruksolitinib 15 mg tableta 15 mg tableta 6.679,60 6.679,60 

14 ruksolitinib 20 mg tableta 20 mg tableta 6.679,60 6.679,60 

15 enzalutamid kapsula, meka  40 mg kapsula 2.980,56 2.980,56 

16 abirateron tableta 250 mg tableta 2.890,28 2.890,28 

17 pleriksafor rastvor za injekciju 
1,2 ml;  

20 mg/ml 
bočica 655.059,40 655.059,40 

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена цена 

1 posakonazol oralna suspenzija 
105 ml 

(40mg/ml) 
bočica 70.000,00 70.000,00 

2 valganciklovir film tableta 450 mg tableta 1.322,08 1.322,08 

3 deferasiroks 
tableta za oralnu 

suspenziju 
250 mg tableta 1.461,29 1.461,29 

4 romiplostim 
prašak za rastvor 

za injekciju 
250 mcg bočica 61.802,60 61.802,60 

5 
eltrombopag 25 

mg 
film tableta 25 mg tableta 3.628,63 3.628,63 

6 
eltrombopag 50 

mg 
film tableta 50 mg tableta 7.251,00 7.251,00 

7 cabazitaksel 
koncentrat i 

rastvarač za rastvor 
za infuziju 

4,5 ml (60 
mg/1,5 ml) 

bočica 383.382,20 383.382,20 

8 
brentuksimab 

vedotin 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
50 mg bočica 372.959,40  361.420,97 

9 pembrolizumab 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

50 mg bočica 190.971,90 190.971,90 

10 sorafenib film tableta 200 mg tableta 3.013,92  2.914,32 

11 vemurafenib film tableta 240 mg tableta 2.523,55 2.523,55 

12 ruksolitinib 5 mg tableta 5 mg tableta 3.347,97 3.347,97 

13 ruksolitinib 15 mg tableta 15 mg tableta 6.679,60 6.679,60 

14 ruksolitinib 20 mg tableta 20 mg tableta 6.679,60 6.679,60 

15 enzalutamid kapsula, meka  40 mg kapsula 2.980,56 2.980,56 

16 abirateron tableta 250 mg tableta 2.890,28 2.890,28 

17 pleriksafor rastvor za injekciju 
1,2 ml;  

20 mg/ml 
bočica 655.059,40 655.059,40 
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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: 06.02.2019. године. 
 

14. Датум закључења уговора: Први квартал 2019. године - од 1.1.2019. године до 31.3.2019. 
године. 

Датум закључења оквирних споразума: 13.02.2019. године, осим за партије 8 и 10 за које 
је оквирни споразум закључен дана 19.02.2019. године. 

  Дана  07.03.2019. године закључени су Анекси оквирних споразума за све партије, дана 
19.03.2019. године Анекс II оквирног споразума за партије 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13 и 14 и дана 
20.03.2019. године Анекс II oквирног споразума за партије 2, 8, 10, 11, 15 и 16. 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

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

Inpharm Co d.o.o. ул. Батајнички друм бр. 23, Београд 100281671 07396023 

AMICUS SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 9, Београд 108585471 21029033 

ROCHE d.o.o. ул. Милутина Миланковића бр. 11а 103883071 20041382 

ADOC d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр.11, Београд 100042265 07530196 

FARMALOGIST d.o.o. ул. Миријевски булевар бр.3 100270693 17408933 

16.  Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

       Период важења оквирних споразума је: од 13.02.2019. године до 13.02.2020. године, (12 
месеци), осим за партије 8 и 10 за које оквирни споразум важи од 19.02.2019. до 19.02.2020. 
године (12 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. 

Уговорена цена мења се у случају да Добављач достави Фонду захтев за умањење цене 
лека који је предмет уговора, услед чега ће се ценом из уговора сматрати цена лека из захтева 
Добављача, о чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног 
споразума. 

 

 

59019.12/75 


