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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
08/2 Број: 404-1-83/14-13 
 28.11.2014. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12),  члана 
109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), члана 23. и 28. Статута 
Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 
1/2013 и 32/2013) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-83/14-12 од 24.11.2014.године, 
Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
   

I Додељује се уговор о јавној набавци Лека винкристин 1 мг, број ЈН 404-3-110/14-95 
следећем понуђачу: 
 

Предмет набавке Назив понуђача Седиште понуђача 

Лек винкристин 1 мг Farmalogist d.o.o. Ул. Миријевски венац, Београд 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

I. Подаци о наручиоцу 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе. 

 
II. Подаци о јавној набавци 
1. Врста предмета јавне набавке: добра 

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност 
набавке: 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Јед. мере КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

Винкристин 1 мг бочица 2.100 889.560,00 динара 

 

33600000 – фармацеутски производи 

3. Редни број јавне набавке: 404-3-110/14-95 

4. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са чланом 36 ст. 1 тач. 3) Закона о јавним набавкама. 
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5. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 889.560,00 динара. 

6. Подаци из плана набавке:  
У плану централизованих јавних набавки за 2014. годину Републичког фонда за здравственo 

осигурање, предметна јавна набавка налази се под редним бројем 1 – Лекови са Листе лекова. 

7. Одступања од плана набавки са образложењем: 
 Приликом покретања поступка предметне јавне набавке није било одступања од плана 
набавки.  

8. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36 ст. 1 тач. 3) Закона 
о јавним набавкама: 

Члан 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности 
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком 
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за 
отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој 
вези са наручиоцем. 
 

Поред наведеног бројни су разлози који иду у прилог и оправдавају примену ове врсте 
поступка. 
 

Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је 
крајем јануара 2014. године доделио оквирни споразум о јавној набавци лека винкристин (део поступка 
јавне набавке Лекови са листе Б) добављачу Фармалогист, који је у поступку понудио лек фабричког 
назива Vincristin, произвођача Рихтер Гидеон. Предмет оквирног споразума је снадбевање леком за 
период од годину дана, док је количина процењена на 8.000 ампула. Наведена количина представља 
реалну количину умањену за 20%, с обзиром да средства дефинисана Закључком Владе, на основу 
којег је покренут поступак јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014.годину: лекови са Б листе 
(осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете), нису била довољна да се 
обухвате све потребне количине у складу са ценама са Листе лекова. Међутим, Републички фонд је 
оквирним споразумом оставио могућност реализације и већих количина током трајања оквирног 
споразума, рачунајући на значајне уштеде у поступку и већа финансијска средстава расположива у 
2014. години. У конкретном случају, за лек винкристин, уговорена цена је скоро 50% нижа од највише 
важеће цене из Листе лекова (224,75 РСД у односу на 423,60 РСД). 
 

11.08.2014. године, добављач Фармалогист је, путем email-a, обавестио Сектор за јавне 
набавке Републичког фонда да неће моћи да испоручи веће количине од 8.000 ампула, колико је 
спецификацијом било предвиђено, што значи да је снадбевање здравствених установа обезбеђено тек 
до краја октобра - почетка новембра 2014. године. Сектор за јавне набавке је, одмах по добијању ове 
информације од добављача, контактирао носиоца дозволе, представништво фирме Рихтер Гидеон, 
које нас је обавестило да је још средином јула 2014. године обавестило Сектор за лекове Републичког 
фонда о проблемима у производњи и да произвођач неће моћи да обезбеди додатне количине лека 
пре априла 2015. године.  
 

Одмах након овога, Републички фонд је контактирао представнике преостала два произвођача 
лека винкристин који се налазе на Листи лекова који се издају на терет обавезног здравственог 
осигурања – Фајзер и Актавис. Фајзер нас је обавестио да је потребно најмање четири месеца од 
закључења уговора да би се извршиле прве испоруке, из разлога што је у питању јефтин лек са 
компликованим процесом производње и режимом чувања (хладни ланац), те га произвођач производи 
у ограниченим количинама и то за тржишта за које има чврсте поруџбине. Том приликом смо 
обавештени да у том тренутку (почетак септембра 2014. године), Фајзер је за потребе здравствених 
установа у Србији имао 128 ампула на располагању, са могућношћу набавке додатних 300 ампула у 
септембру. Актавис нас је обавестио да тренутно има на располагању 469 ампула, а да веће количине 
могу да обезбеде тек у року од 4 месеца од закључења уговора. У том тренутку, Републички фонд је 
закључио да је могуће обезбедити 900 ампула од два различита произвођача, што једва покрива 
једномесечне потребе здравствених установа.  
 

С обзиром да је потребно покрити знатно дужи период од месец дана (најмање три месеца), 
Републички фонд је замолио представника произвођача да учине додатни напор да обезбеде додатне 
количине и да одмах о томе обавесте Републички фонд како би исти могао да покрене одговарајућу 
процедуру јавне набавке. Додатни проблем за спровођење јавне набавке представља чињеница да се 
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у процедури усвајања налази предлог нове Листе лекова у којој се за лек под ИНН називом винкристин, 
налази само лек Sindovin носиоца дозволе Актавис. Наведеним предлогом, који у овом тренутку још 
није усвојен, али у којем је дефинисано да нова Листа лекова почиње да се примењује од 01.01.2015. 
године, практично се онемогућава коришћење било којег другог лека на терет средстава Републичког 
фонда осим лека Sindovin. 
 

Оваква ситуација онемогућава Републички фонд да покрене нову набавку за 2015. годину јер 
постоји неизвесност по питању који све лекови могу да се понуде. Једино што Републички фонд 
тренутно може јесте да покуша да посебном набавком реши проблем снадбевања за период за који 
може да обезбеди количине и да одмах по ступању на снагу нове Листе лекова покрене нов поступак 
јавне набавке. 
 

Решавање проблема снадбевања је од виталног значаја за пацијенте, јер је у питању 
цитостатик који се користи као монотерапија или у комбинацији са другим лековима у лечењу 
леукемија (акутна лимфоцитна леукемија, хронична лимфоцитна леукемија, акутна мијелоидна 
леукемија и бластне кризе код хроничне мијелоидне леукемије), Хочкиновог и нон-Хочкиновог 
лимфома, мултиплог мијелома, солидних тумора, односно обољења која су у порасту по броју 
оболелих и никако се не сме дозволити да дође до дисконтинуитета у снадбевању. Свако одлагање у 
примени терапије доводи у питање претходно примљене дозе, а самим тим се умањује ефекат 
лечења.  
 

01.10.2014. године, обавештени смо од фирме Актавис да су у процедури увоза 2.000 ампула 
лека Sindovin. Наведена количина, заједно са постојећим залихама од 469 ампула представља 
количину која је довољна да покрије потребе здравствених установа за период до истека важења 
оквирног споразума. У циљу утврђивања врсте поступка и основа за споровођења јавне набавке, 
Републички фонд је доставио упит преосталим носиоцима дозвола да обавесте Републички фонд о 
могућностима за снадбевање здравствених установа леком винкристин. Фајзер нас je, 06.10.2014. 
године обавестио да може да обезбеди 650 ампула са роком употребљивости 31.01.2015. и 1.500 
ампула за које очекују да ће бити на располагању тек у децембру 2014. године. Рихтер Гидеон је навео 
да производња лека тек може да почне у априлу 2015. године, док би испорука Србији могла да се 
настави од јула 2015. године. 
 

У конкретном случају, наручилац нема времена за спровођење отвореног, односно 
рестриктивног поступка, имајући у виду да је тек 01.10.2014. године добио информацију о 
расположивости лека, док је хитност наступила независно од воље наручиоца, с обзиром да је 
проблем у производњи лека проблем на који Републички фонд не може да утиче. Чињеница да је 
обавештење достављено још 16.07.2014. године (с тим да је Сектор за јавне набавке о истом 
обавештен тек средином августа) није од значаја с обзиром да су се тек 01.10.2014. године стекли 
услови за покретање набавке, односно обезбеђене гаранције да ће одговарајућа колична лека бити 
испоручена уколико се уговори.  
 

Подсећања ради, првобитна информација од стране свих представника произвођача била је да 
се лек може обезбедити тек у року не краћем од 4 месеца од закључења уговора.  
 

На основу свега наведеног, Републички фонд се дана 20.10.2014. године захтевом бр. 404-
1681/14, обратио Управи за јавне набавке за добијање мишљења о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 
тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12). 
 

Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-3671/14 од 22.10.2014. године дала мишљење 
о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12). 

 
Позив за подношење понуда упућен је фирми Фармалогист, као постојећем добављачу, затим 

фирми Јусафарм, као дистрибутеру лекова произвођача Фајзер, као и фирмама Феникс Фарма, Вега, 
Ерма и Инофарм, као преосталим највећим веледрогеријама које нуде генеричке лекове и које су у 
претходним поступцима јавне набавке нудиле лекове произвођача Актавис. 
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III. Основни подаци о понуђачима: 

Р.Б. Назив понуђача Адреса 

1 Farmalogist d.o.o. Ул. Миријевски венац, Београд 

2 Phoenix pharma d.o.o. Ул. Боре Станковића 2, Београд 

 

            Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 
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IV Стручна оцена понуда 
 

4.1 Број под којим је понуда заведена: 1 
Назив понуђача: Farmalogist d.o.o. 
Понуда број :  1347/14 од 14.11.2014. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
 

Предмет набавке 
Заштићени 

назив 
понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична 
цена 

Укупна цена 
без пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

Лек винкристин 1 мг sindovin S.C. Sindan-
Pharma S.R.L. бочица 2.100 423,60 889.560,00 88.956,00 978.516,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 889.560,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 88.956,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 978.516,00 

  
 Рок важења понуде 90 дана од дана отварања. 
 Понуђач је исказао Трошкове припреме понуде у износу од 150,00 динара. 
 

 
Понуђач је у првом кругу преговарања спустио цену, тако да јединична цена износи 419,37 динара, а укупна цена без ПДВ-а износи 880.677,00 динара. 
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Понуђач је у другом кругу преговарања супстио цену, тако да његова коначна понуда сада гласи: 
 

Предмет набавке 
Заштићени 

назив 
понуђеног 

добра 
Произвођач Јединиц

а мере Количина Јединична 
цена 

Укупна цена 
без пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

Лек винкристин 1 мг Sindovin S.C. Sindan-
Pharma S.R.L. бочица 2.100 402,29 844.809,00 84.480,90 929.289,90 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 844.809,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 84.480,90 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 929.289,90 

  
 Рок важења понуде 90 дана од дана отварања. 
 Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 8 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао укупне трошкове припремања 
понуде у износу од 150,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Након увида у понуду, Комисија је на интернет страници Агенције 
за привредне регистре утврдила  да је понуђач Farmalogist d.o.o. уписан у регистар понуђача. 

Комисија констатује да је понуда понуђача Farmalogist d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12). 
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4.2  Број под којим је понуда заведена: 2 
Назив понуђача: Phoenix pharma d.o.o. 
Понуда број :  258A/14 od 13.11.2014. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
 

Предмет набавке 
Заштићени 

назив 
понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична 
цена 

Укупна цена 
без пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

Лек винкристин 1 мг 
Sindovin prasak 
za rastvor za 
inj/inf 1x1mg 

s.c.sindan 
pharma s.r.l. бочица 2.100 423,60 889.560,00 88.956,00 978.516,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 889.560,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 88.956,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 978.516,00 

 
 Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда . 
 Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде. 

 
 
Понуђач је у првом кругу преговарања спустио цену, тако да јединична цена износи 420,00 динара, а укупна цена без ПДВ-а износи 882.000,00 динара. 
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Понуђач је у другом кругу преговарања супстио цену, тако да његова коначна понуда сада гласи: 
 

Предмет набавке 
Заштићени 

назив 
понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична 
цена 

Укупна цена 
без пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

Лек винкристин 1 мг 
Sindovin prasak 
za rastvor za 
inj/inf 1x1mg 

S.C.Sindan 
pharma S.R.L. бочица 2.100 408,48 857.808,00 85.780,80 943.588,80 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 857.808,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 85.780,80 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 943.588,80 

 
 Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда. 
 Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде. 

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Након увида у понуду, Комисија је на интернет страници Агенције 
за привредне регистре утврдила  да је понуђач Phoenix pharma d.o.o. уписан у регистар понуђача. 

Комисија констатује да је понуда понуђача Phoenix pharma d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12). 
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V. Одбијене понуде/пријаве 
У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као 

неприхватљиве и услед тога одбијене.  
 
 

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање 
Најнижа понуђена цена. 

 

  Ранг листа понуђача: након 2 круга преговора понуђене јединичне цене су приказане у 
табели 

Ред. 
бр. Понуђач Понуђена јединична 

цена без ПДВ-а 
Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 

1 Farmalogist d.o.o. 402,29 дин 844.809,00 
2 Phoenix pharma d.o.o. 408,48 дин 857.808,00 

 

 
VII. Највиша и најнижа понуђена цена 
1. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

Лек винкристин 1 мг 408,48 дин 402,29 дин 

 

2. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

Лек винкристин 1 мг 408,48 дин 402,29 дин 

 

 

VIII. Период важења уговора 
 До испуњења уговорних обавеза   
     

  IX. Разлог за обуставу поступка 
           Није било разлога за обуставу поступка јавне набавке. 
  
 

X. Предлог комисије  
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 

предлаже да се Одлука о додели уговора за јавну набавку Лека винкристин 1 мг, број 404-3-
110/14-95, додели следећем понуђачу: 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
ПОНУЂЕНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 

Лек винкристин 1 мг Farmalogist d.o.o. 402,29 844.809,00 
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Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

одлуку као у диспозитиву. 
 

 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 
од дана пријема исте, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/12), односно, за понуђаче који нису учествовали у поступку предметне јавне набавке, у 
року од 10 (десет) дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 
7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62014.46/116 

 


