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08/2 бр. 404-1-3/17-29 
06.04.2017. 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  
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА  

 
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 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 урођених болести метаболизма за партије за које је 

закључен оквирни споразум је: 

Број 
партије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 
Јединица 

мере Количина 
Процењена 
јединична 

цена 
Процењена 
вредност 

1 imigluceraza 
 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuzuju  
200 ј. i/ili 400 ј. jedinica 426.400 305,21 130.141.544,00 

2 taligluceraza prašak za rastvor 
za infuziju 200 j. jedinica 109.200 356,95 38.978.940,00 

4 idursulfaza koncentrat za 
rastvor za infuziju 2 mg/ml, 3 ml bočica 624 323.511,00 201.870.864,00 

5 alglukozidaza 
alfa 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
 50 mg 

 
bočica 

staklena 
2.457 63.887,30 156.971.096,10 

6 laronidaza koncentrat za 
rastvor za infuziju 100 j./ml; 5 ml 

 
bočica 

 
910 83.496,40 75.981.724,00 

7 mercaptamin kapsula 150 mg kapsula 4.800 620,00 2.976.000,00 

8 agalzidaza 
beta 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
35 mg bočica 

staklena 78 410.323,80 32.005.256,40 

УКУПНО: 638.925.424,50 

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

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-3 
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7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије Назив партије 

Назив добављача са којим 
је закључен оквирни 

споразум 

Број добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

1 imigluceraza „Adoc“ d.o.o. 1 
2 taligluceraza „Yusafarm“ d.o.o. 1 
4 idursulfaza „Phoenix Pharma“ d.o.o. 1 

5 alglukozidaza alfa „Adoc“ d.o.o. 1 

6 laronidaza „Adoc“ d.o.o. 1 

7 mercaptamin „Ino-pharm“ d.o.o. 1 

8 agalzidaza beta „Adoc“ d.o.o. 1 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је 
дана 05.04.2017. године на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања. 
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