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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 ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИПА ЗА СЕЗОНУ 2020/2021 

ЗА ПАРТИЈУ 2  
ЈН бр. 404-1-110/20-1 

 
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 уговор о јавној набавци закључити Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут.  

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке Вакцина против грипа за сезонзу 2020/2021, за партију 2, за коју је 
закључен оквирни споразум је: 

 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 33651660– Вакцина против грипа 

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-1 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије Предмет набавке 

Назив добављача са 
којим је закључен 
оквирни споразум 

Број добављача са 
којима је споразум 

закључен 

2 Вакцина против грипа за обавезну 
имунизацију лица старијијх од 3 године Farmalogist d.o.o. 1 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен je 
дана 28.04.2020. године на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања, односно до 
28.04.2021. године. 

Број 
партије Назив партије Фармацеутски 

облик Јачина лека Количина у 
дозама 

Процењена 
јединична цена 

Процењена 
вредност по 
партијама 
без ПДВ-а 

2 

Вакцина против 
грипа за обавезну 
имунизацију лица 

старијијх од 3 године 

суспензија за 
инјекцију у 
напуњеном 
инјекционом 

шприцу 

 (15 mcg+15 mcg+15 
mcg+15 mcg/доза) 343.920 867,90 298.488.168,00 


