
 

08/2 број.  404-1-10/18-39 
04.6.2018. године 
 
 

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  
за партију 4 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд  

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
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 појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
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 Лекови за лечење ретких болести ЈН 404-1-110/18-10, за партију 4 је: 

Парти-
ја 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Укупна 
процењена 
вредност 
без ПДВ-а 

4 

taligluceraza/ 
imigluceraza za 
novouvedene 

pacijente 

prašak za 
rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 

35.200 305,21 10.743.392,00 prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

400 j. jedinica 

 

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

Редни број јавне набавке: ЈН 404-1-110/18-10 

 

7. Број добављача са којим је споразум закључен: 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број добављача са 
којим је споразум 

закључен 

4 
taligluceraza/ imigluceraza za novouvedene 

pacijente 
„Pfizer SRB“ d.o.o. 1 
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8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразум за партију 4 закључен je дана 31.5.2018. године на период од 12 (дванаест) 
месеци од дана потписивања.  

 
 

 

Израдила:        _____________________ ДИРЕКТОР  СЕКТОРА  
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

             Ана Миленковић  
   
Контролисала:       _____________________  

           Катарина Думнић Марија Атанасијевић 
   

Оверила:          _____________________  
          Љиљана Марковић  
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