
 

 

08/2 број:404-1-36/16-42 
14.10.2016. 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  

 
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. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

 Предмет јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова, за партије за које је закључен оквирни 
споразум, је: 

Партија Предмет набавке 
Фармацеутски 

облик 
Јачина лека 

Јединица 
мере 

Количина за 
набавку 

Процењена 
јединична 

цена по 
јединици 

мере 

Процењена 
вредност по 

партији 

1 
epoetin alfa za 

intravensku i supkutanu 
primenu 

rastvor za injekciju 2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
75.150,00 1.216,53 91.422.229,50 

2 
epoetin alfa za 

intravensku primenu 
rastvor za injekciju 2000 i.j. 

injekcioni 
špric 

1.050,00 851,58 894.159,00 

3 epoetin beta  rastvor za injekciju 2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
101.100,00 1.216,53 122.991.183,00 

4 epoetin zeta rastvor za injekciju 2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
20.610,00 1.216,53 25.072.683,30 

5 darbepoetin alfa rastvor za injekciju  
10 mcg i 20 mcg i 
30 mcg i 60 mcg 

mcg 1.000.000,00 135,1700 135.170.000,00 

6 
metoksipolietilenglikol - 

epoetin beta 

rastvor za 
injekciju/rastvor za 

injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 

30 mcg i 50 mcg i 
75 mcg i 100 mcg 

i 120 mcg 
mcg 74.000,00 177,84 13.160.160,00 

7 bendamustin 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

25 mg i 100 mg mg 12.400,00 199,61 2.475.164,00 

8 temozolomid kapsula tvrda 
5 mg i 20 mg i 

100 mg i 250 mg 
mg 919.000,00 24,35 22.377.650,00 

9 pemetreksed 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

500 mg bočica 215,00 97.652,40 20.995.266,00 
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10 idarubicin 
liofilizat za rastvor 

za injekciju 
10 mg 

bočica 
staklena 

365,00 12.531,80 4.574.107,00 

11 trastuzumab 
prašak i rastvarač 
za koncentrat za 
rastvor za infuziju 

440 mg bočica 7.350,00 178.085,00 1.308.924.750,00 

12 cetuksimab rastvor za infuziju 100 mg 
bočica 

staklena 
9.180,00 20.475,10 187.961.418,00 

13 bevacizumab 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 

100 mg 

bočica 

780,00 31.459,00 24.538.020,00 

400 mg 400,00 125.992,80 50.397.120,00 

14 imatinib 
film 

tableta/kapsula 
tvrda 

100 mg i 400 mg mg 46.874.000,00 8,17 382.960.580,00 

16 erlotinib film tableta 

25 mg 

film tableta 

510,00 1.571,35 801.388,50 

100 mg 30,00 5.422,03 162.660,90 

150 mg 5.190,00 6.537,69 33.930.611,10 

17 sunitinib kapsula, tvrda 

12,5 mg 

kapsula, 
tvrda 

1.848,00 4.253,41 7.860.301,68 

25 mg 1.848,00 8.465,95 15.645.075,60 

50 mg 17.416,00 16.918,32 294.649.461,12 

20 tretinoin kapsula, meka 10 mg 
kapsula, 

meka 
13.000,00 306,78 3.988.140,00 

21 bortezomib 
prašak za rastvor 

za injekciju 
1 mg 

bočica 
staklena 

1.100,00 19.491,20 21.440.320,00 

22 bortezomib 
prašak za rastvor 

za injekciju 
3,5 mg 

bočica 
staklena 

550,00 68.219,20 37.520.560,00 

23 peginterferon alfa -2b 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

80 mcg 

pen sa 
uloškom 

624,00 13.377,90 8.347.809,60 

100 mcg 2.064,00 16.950,50 34.985.832,00 

120 mcg 1.296,00 19.821,20 25.688.275,20 

150 mcg 48,00 25.628,10 1.230.148,80 

24 peginterferon alfa-2a 

rastvor za injekciju 
u napunjenom 
injekcionom 

špricu/rastvor za 
injekciju u penu sa 

uloškom 

135 mcg 
injekcioni 

špric/pen sa 
uloškom 

288,00 13.307,50 3.832.560,00 

180 mcg 4.416,00 17.743,30 78.354.412,80 

25 
ibandronat / 

ibandronska kiselina 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
6 mg 

bočica i/ili 
bočica 

staklena 
27,00 14.232,90 384.288,30 

26 zoledronska kiselina 

prašak za rastvor 
za infuziju/ 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

4 mg 
bočica i/ili 

bočica 
staklena 

600,00 5.291,35 3.174.810,00 

27 riluzol film tableta 50 mg film tableta 18.368,00 347,80 6.388.390,40 

УКУПНО 2.972.299.535,80 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку партију. 
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  Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-35 

7. Уговорена вредност за трећи квартал 2016. године, за партије за које је закључен оквирни 
споразум:  

Партија Предмет набавке 
Фармацеутски 

облик 
Јачина лека 

Јединица 
мере 

Уговорена вредност без 
ПДВ-а у периоду од 
25.8.2016.-30.9.2016. 

1 
epoetin alfa za 

intravensku i supkutanu 
primenu 

rastvor za injekciju 2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
18.994.899,42 

2 
epoetin alfa za 

intravensku primenu 
rastvor za injekciju 2000 i.j. 

injekcioni 
špric 

2.798.178,48 

3 epoetin beta  rastvor za injekciju 2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
9.412.233,60 

4 epoetin zeta rastvor za injekciju 2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
12,361,482.90 

5 darbepoetin alfa rastvor za injekciju  
10 mcg i 20 mcg i 
30 mcg i 60 mcg 

mcg 14.642.392,68 

6 
metoksipolietilenglikol - 

epoetin beta 

rastvor za 
injekciju/rastvor za 

injekciju u 
napunjenom 

injekcionom špricu 

30 mcg i 50 mcg i 
75 mcg i 100 mcg 

i 120 mcg 
mcg 2.094.066,00 

7 bendamustin 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

25 mg i 100 mg mg 790.440,00 

8 temozolomid kapsula tvrda 
5 mg i 20 mg i 

100 mg i 250 mg 
mg 0,00 

9 pemetreksed 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

500 mg bočica 0,00 

10 idarubicin 
liofilizat za rastvor 

za injekciju 
10 mg 

bočica 
staklena 

501.272,00 

11 trastuzumab 
prašak i rastvarač 
za koncentrat za 
rastvor za infuziju 

440 mg bočica 0,00 

12 cetuksimab rastvor za infuziju 100 mg 
bočica 

staklena 
187.961.418,00 

13 bevacizumab 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 

100 mg 

bočica 0,00 

400 mg 

14 imatinib 
film 

tableta/kapsula 
tvrda 

100 mg i 400 mg mg 2.217.600,00 

16 erlotinib film tableta 

25 mg 

film tableta 0,00 100 mg 

150 mg 

17 sunitinib kapsula, tvrda 

12,5 mg 

kapsula, 
tvrda 

47.371.296,00 25 mg 

50 mg 
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20 tretinoin kapsula, meka 10 mg 
kapsula, 

meka 
0,00 

21 bortezomib 
prašak za rastvor 

za injekciju 
1 mg 

bočica 
staklena 

13.420.652,40 

22 bortezomib 
prašak za rastvor 

za injekciju 
3,5 mg 

bočica 
staklena 

9.055.008,00 

23 peginterferon alfa -2b 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

80 mcg 

pen sa 
uloškom 

48.066,69 

100 mcg 

120 mcg 

150 mcg 

24 peginterferon alfa-2a 

rastvor za injekciju 
u napunjenom 
injekcionom 

špricu/rastvor za 
injekciju u penu sa 

uloškom 

135 mcg 
injekcioni 

špric/pen sa 
uloškom 

1.774.330,00 

180 mcg 

25 
ibandronat / 

ibandronska kiselina 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
6 mg 

bočica i/ili 
bočica 

staklena 
0,00 

26 zoledronska kiselina 

prašak za rastvor 
za infuziju/ 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

4 mg 
bočica i/ili 

bočica 
staklena 

570.180,00 

27 riluzol film tableta 50 mg film tableta 0,00 

УКУПНО 311.652.033,27 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда по партијама, за партије за које је закључен оквирни споразум:  

Партија Предмет набавке 
Број понуда 
по партији 

1 epoetin alfa za intravensku i supkutanu primenu 1 

2 epoetin alfa za intravensku primenu 3 

3 epoetin beta 1 

4 epoetin zeta 3 

5 darbepoetin alfa 1 

6 metoksipolietilenglikol - epoetin beta 1 

7 bendamustin 1 

8 temozolomid 1 

9 pemetreksed 1 

10 idarubicin 1 

11 trastuzumab 1 

12 cetuksimab 1 

13 bevacizumab 1 

14 imatinib 3 

15 gefitinib 3 

16 erlotinib 1 

17 sunitinib 1 

18 lapatinib 2 

19 nilotinib 2 

20 tretinoin 1 

21 bortezomib 1 

22 bortezomib 3 

23 peginterferon alfa -2b 1 
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24 peginterferon alfa-2a 1 

25 ibandronat / ibandronska kiselina 1 

26 zoledronska kiselina 3 

27 riluzol 3 

10. Највиша и најнижа понуђена цена, за партије за које је закључен оквирни споразум:  

Партија Предмет набавке Највиша понуђена цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 
epoetin alfa za intravensku i supkutanu 

primenu 
91.422.229,50 91.422.229,50 

2 epoetin alfa za intravensku primenu 782.124,00 712.782,00 

3 epoetin beta  121.158.240,00 121.158.240,00 

4 epoetin zeta 24.374.828,70 23.655.539,70 

5 darbepoetin alfa 118.980.000,00 118.980.000,00 

6 metoksipolietilenglikol - epoetin beta 13.160.160,00 13.160.160,00 

7 bendamustin 2.450.364,00 2.450.364,00 

8 temozolomid 22.377.650,00 22.377.650,00 

9 pemetreksed 20.995.266,00 20.995.266,00 

10 idarubicin 4.574.107,00 4.574.107,00 

11 trastuzumab 1.308.924.750,00 1.308.924.750,00 

12 cetuksimab 187.961.418,00 187.961.418,00 

13 bevacizumab 74.935.140,00 74.935.140,00 

14 imatinib 113.903.820,00 108.278.940,00 

16 erlotinib 33.833.201,70 33.833.201,70 

17 sunitinib 318.154.838,40 318.154.838,40 

20 tretinoin 3.988.140,00 3.988.140,00 

21 bortezomib 1mg 13.041.270,00 13.041.270,00 

22 bortezomib 3,5 mg 32.852.380,00 18.044.400,00 

23 peginterferon alfa -2b 67.173.903,36 67.173.903,36 

24 peginterferon alfa-2a 82.186.972,80 82.186.972,80 

25 ibandronat / ibandronska kiselina 384.288,30 384.288,30 

26 zoledronska kiselina 1.822.326,00 1.326.000,00 

27 riluzol 6.388.390,40 5.827.799,04 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда, за партије за које је закључен 
оквирни споразум:  

Партија Предмет набавке Највиша понуђена цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 
epoetin alfa za intravensku i supkutanu 

primenu 
91.422.229,50 91.422.229,50 

2 epoetin alfa za intravensku primenu 782.124,00 712.782,00 

3 epoetin beta  121.158.240,00 121.158.240,00 

4 epoetin zeta 24.374.828,70 23.655.539,70 

5 darbepoetin alfa 118.980.000,00 118.980.000,00 

6 metoksipolietilenglikol - epoetin beta 13.160.160,00 13.160.160,00 
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7 bendamustin 2.450.364,00 2.450.364,00 

8 temozolomid 22.377.650,00 22.377.650,00 

9 pemetreksed 20.995.266,00 20.995.266,00 

10 idarubicin 4.574.107,00 4.574.107,00 

11 trastuzumab 1.308.924.750,00 1.308.924.750,00 

12 cetuksimab 187.961.418,00 187.961.418,00 

13 bevacizumab 74.935.140,00 74.935.140,00 

14 imatinib 111.560.120,00 108.278.940,00 

16 erlotinib 33.833.201,70 33.833.201,70 

17 sunitinib 318.154.838,40 318.154.838,40 

20 tretinoin 3.988.140,00 3.988.140,00 

21 bortezomib 1mg 13.041.270,00 13.041.270,00 

22 bortezomib 3,5 mg 32.852.380,00 18.044.400,00 

23 peginterferon alfa -2b 67.173.903,36 67.173.903,36 

24 peginterferon alfa-2a 82.186.972,80 82.186.972,80 

25 ibandronat / ibandronska kiselina 384.288,30 384.288,30 

26 zoledronska kiselina 1.622.088,00 1.326.000,00 

27 riluzol 6.388.390,40 5.827.799,04 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Партије 3, 6, 11, 13, 16, 24 и 
25 извршаваће се преко подизвођача Adoc d.o.o., који ће вршити послове комерцијале и 
дистрибуције.  

13.  Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 12.8.2016. године и 18.8.2016. 
године, за партију 26 

14. Датум закључења уговора: 25.8.2016.-30.9.2016. године. 

15. Основни подаци о добављачима: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар бр. 3, Београд 100270693 17408933 

Yusafarm d.o.o. Трешњиног цвета бр. 1/VI, Београд 100832848 07449330 

Roche d.o.o. Милутина Миланковића бр. 11а, Београд 103883071 20041382 

Merck d.o.o. Омладинских бригада бр. 90в, Београд 104765181 20234024 

Phoenix Pharma 
d.o.o. 

Боре Станковића бр. 2, Београд 100000266 07517807 

Inpharm CO d.o.o. Цара Душана бр. 266, Земун 100281671 07396023 

Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, Ваљево 101492908 07666063 

Ino-pharm d.o.o. Браће Ковач бр. 2, Београд 101743912 17345664 

PharmaSwiss d.o.o. Батајнички друм бр. 5, Земун 100057656 17338470 

16. Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

      Период важења оквирних споразума: 25.8.2016.-25.8.2017. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора:  

Цена из уговора може да се промени у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Одлуке о 
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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. 

Уколико се, током трајања уговора, цена за лек који је предмет уговора увећа на Листи лекова за 
износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Добављач има право на увећање 
цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 
5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, 
и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. 

Повећање цене лека рачуна се само у односу на цену истог у последње важећем Правилнику о 
Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. 

 
 
 
 

 

 

57016.93/49 


