
 

 
08/2 број: 404-1-10/18-35  
30.5.2018. године 
  
 
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА JAВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ 
БОЛЕСТИ  

 бр. ЈН 404-1-110/18-10 
- за партију 18 - 

 
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 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 

7. 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 18 је: 

Парти-
ја 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Укупна 
процењена 

вредност без 
ПДВ-а 

18 

everolimus 5 mg, 
za lečenje 

tuberozne skleroze 
i SEGA tumora 

tableta 5 mg tableta 720 8.871,94 6.387.796,80 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи 
Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-10 

 

8. Процењена вредност јавне набавке за партију 18: Дата је у тачки 7. овог Обавештења. 
 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  
 

Бр. 
партије 

Назив партије 
Број 

понуда 
Назив  

понуђача 
Адреса 

18 
everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 

skleroze i SEGA tumora 
1 

„Phoenix Pharma“ 
d.o.o. 

ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 

 

10. Разлог за обуставу поступка:  

 Поступак јавне набавке за партију 18 - everolimus 5 mg, za lečenje tuberozne skleroze i SEGA 
tumora је обустављен, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, јер за понуђени лек није утврђена цена у Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
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 2 

хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник РС“, бр. 14/18, 18/18 и 
31/18). 

 Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда је дана 17.05.2018. године, применом 
члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донео 
Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партију 18 - everolimus 5 mg, za lečenje 
tuberozne skleroze i SEGA tumora. 

 

11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

 Поступак јавне набавке за партију 18 - everolimus 5 mg, za lečenje tuberozne skleroze i SEGA 
tumora, биће покренут када буду испуњени законом прописани услови. 

 

   
  

Израдила:        _____________________ ДИРЕКТОР  СЕКТОРА  
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

             Ана Миленковић  
   
Контролисала:       _____________________  

           Катарина Думнић Марија Атанасијевић 
   

Оверила:          _____________________  
          Љиљана Марковић  

   

Оверила:          _____________________  

          Ана Милијић  
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