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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 II 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, 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 за лечење ретких болести (поновљени поступак), је: 

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

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-65 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партији без ПДВ-а 

1 
macitentan 10mg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 10 mg tableta 480 9.142,62 4.388.457,60 

2 
selexipag 200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 200 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 

3 
selexipag 400 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 400 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 

4 
selexipag 600 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 600 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 

5 
selexipag 800 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 800 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 

6 
selexipag 1000 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1000 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 

7 
selexipag 1200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1200 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 

УКУПНО 
 

7.290.100,80 
 



7. Уговорена вредност за други квартал 2019. године: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

ДОБАВЉАЧ 

Укупна уговорена  
вредност  без 

ПДВ-а у периоду 
од 1.4.2019. до 

30.6.2019. године 

1 
macitentan 10mg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 10 mg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
4.388.457,60 

2 
selexipag 200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 200 mcg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
0,00 

3 
selexipag 400 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 400 mcg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
0,00 

4 
selexipag 600 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 600 mcg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
0,00 

5 
selexipag 800 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 800 mcg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
0,00 

6 
selexipag 1000 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1000 mcg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
0,00 

7 
selexipag 1200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1200 mcg tableta 
Ino-pharm 

d.o.o. 
0,00 

УКУПНО без ПДВ-а: 4.388.457,60 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

Број понуда по партијама: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

 
Број понуда по 

партијама 

1 
macitentan 10mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 10 mg tableta 1 

2 
selexipag 200 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 200 mcg tableta 1 

3 
selexipag 400 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 400 mcg tableta 1 

4 
selexipag 600 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 600 mcg tableta 1 

5 
selexipag 800 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 800 mcg tableta 1 

6 
selexipag 1000 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije 
film tableta 1000 mcg tableta 1 

7 
selexipag 1200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije 
film tableta 1200 mcg tableta 1 
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10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Највиша 
понуђена цена 

Најнижа 
понуђена цена 

1 
macitentan 10mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 10 mg tableta 9.142,62   9.142,62   

2 
selexipag 200 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 200 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

3 
selexipag 400 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 400 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

4 
selexipag 600 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 600 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

5 
selexipag 800 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 800 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

6 
selexipag 1000 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije 
film tableta 1000 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

7 
selexipag 1200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije 
film tableta 1200 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

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 
macitentan 10mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 10 mg tableta 9.142,62   9.142,62   

2 
selexipag 200 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 200 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

3 
selexipag 400 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 400 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

4 
selexipag 600 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 600 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

5 
selexipag 800 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 800 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

6 
selexipag 1000 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije 
film tableta 1000 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

7 
selexipag 1200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije 
film tableta 1200 mcg tableta 8.060,12   8.060,12   

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: 12.02.2019. године. 

14.   Датум закључења уговора: Други квартал 2019. године – од 01.04.2019. до 30.06.2019. 
године. 

  Датум закључења оквирног споразума: 18.02.2019. године. 
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15.   Основни подаци о добављачима: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

INO-PHARM d.o.o. Ул. Милошев Кладенац бр. 9б, Београд 101743912 17345664 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума: од 18.02.2019. године до 18.02.2020. године (12 месеци). 

17.  Околности које представљају основ за измену уговора:  

 Уколико током трајања уговора Добављач достави Републичком фонду за здравствено 
осигурање захтев за умањење цене лека који је предмет уговора, ценом из уговора сматраће се 
цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен анекс уговора, а након закључења 
анекса оквирног споразума. 

 

     Израдила:        _____________________ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  

             Ивана Антић ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
   
Контролисала: _____________________ Марија Атанасијевић 
 Лела Јелисавчић  
   

Оверила:          _____________________  

          Ана Милијић  
   

Оверила:          _____________________  
 Љиљана Марковић  

   

 

 
 
 
59019.63/37 

 


