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  Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs              ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 бр.  404-1-9/19-55 
14.11.2019. 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 

ЗА III КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ 
 

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 у име и за рачун здравствених 
установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на основу којих здравствене 
установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.  

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

Предмет јавне набавке Лековa за лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-9 
обликован је у 23 (двадесеттри) партијe, и то: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина лека 

Јединица 
мере 

Количина  
Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

1 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
500 j. bočica 740 75.357,90 55.764.846,00 

2 

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog oblika 

neuronske ceroidne 
lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg set 22 2.896.000,00 63.712.000,00 

3 imigluceraza 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

400 j. jedinica 858.800 305,21 262.114.348,00 

4 
imigluceraza/ 

taligluceraza alfa za 
novouvedene pacijente 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju 

400 j./200 j. jedinica 50.000 305,21 15.260.500,00 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor 

za infuziju 
200 j. jedinica 519.200 276,43 143.522.456,00 

6 
mercaptamin kapsule za 

lečenje cistinoze 
kapsula 150 mg kapsula 6.800 620,00 4.216.000,00 

7 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
 3,8 mg/ml kutija 77 136.899,64 10.541.272,28 

8 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
2 mg/ml, 3 ml bočica 282 318.227,10 89.740.042,20 

9 elosulfaze alfa  
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
1 mg/ml; 5ml bočica 920 91.543,20 84.219.744,00 

http://www.rfzo.rs/
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10 agalzidaza beta 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

35 mg bočica 176 403.622,00 71.037.472,00 

11 

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 

lizozomske kisele lipaze 
(LAL deficijencija) 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

20 mg/10ml bočica 88 740.807,18 65.191.031,84 

12 
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina 

tableta za oralni 
rastvor 

100 mg 
tableta za 

oralni 
rastvor 

360 2.989,53 1.076.230,80 

13 alglukozidaza alfa 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

50 mg bočica 2.099 62.843,90 131.909.346,10 

14 

everolimus 10 mg, za 
lečenje neuroendokrinog 

tumora pankreasa i 
pluća 

tableta 10 mg tableta 3.120 12.371,82 38.600.078,40 

15 
vandetanib 300 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde 

tableta 300 mg tableta 2190 20.668,87 45.264.825,30 

16 
vandetanib 100 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde 

tableta 100 mg tableta 450 7.498,87 3.374.491,50 

17 

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize) 

rastvor za 
injekciju 

0,6 mg/ml, 1 
ml 

ampula 1.200 5.981,45 7.177.740,00 

18 

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize) 

rastvor za 
injekciju 

0,9 mg/ml, 1 
ml 

ampula 480 5.981,45 2.871.096,00 

19 
pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju 
40 mg 

Injekcioni 
špric 

104 301.329,20 31.338.236,80 

20 
pegvisomant 30 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
30 mg 

Injekcioni 
špric 

180 26.967,84 4.854.210,31 

21 
pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
10 mg 

Injekcioni 
špric 

720 6.978,60 5.024.592,00 

22 
everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 

skleroze i SEGA tumora 
tableta 5 mg tableta 2040 8.871,94 18.098.757,60 

23 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA) 

rastvor za 
injekciju 

12 mg/5 ml bočica 60 8.347.612,00 500.856.720,00 

                                                                                                 Укупно без ПДВ-а: 1.655.766.037,13 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи; 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-9 

7. Уговорена вредност за трећи квартал 2019. године за партије за које је закључен оквирни 
споразум је: 

Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Назив понуђача 

УГОВОРЕНА 
ВРЕДНОСТ БЕЗ 

ПДВ-а  у периоду 
од 01.07.2019.-

30.09.2019. године 

1 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
500 j. Аdoc d.o.o. 0,00 
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Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Назив понуђача 

УГОВОРЕНА 
ВРЕДНОСТ БЕЗ 

ПДВ-а  у периоду 
од 01.07.2019.-

30.09.2019. године 

2 
cerliponaza alfa za lečenje 

infantilnog oblika neuronske 
ceroidne lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg Ino-pharm d.o.o. 12.790.184,00 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. Аdoc d.o.o. 0,00 

4 
imigluceraza/ taligluceraza alfa 

za novouvedene pacijente 

prašak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju 

400 j./200 j. Pfizer SRB d.o.o. 1.990.296,00 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. Pfizer SRB d.o.o. 6.026.174,00 

6 
mercaptamin kapsule za 

lečenje cistinoze 
kapsula 150 mg Ino-pharm d.o.o. 1.736.000,00 

7 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
3,8 mg/ml Ino-pharm d.o.o. 0,00 

8 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
2 mg/ml, 3 ml „Phoenix Pharma“ d.o.o. 35.323.208,10 

9 elosulfaze alfa 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
1 mg/ml; 5ml Ino-pharm d.o.o. 20.505.676,80 

10 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

35 mg Аdoc d.o.o. 0,00 

11 
sebelipase alfa za lečenje 

deficijencije lizozomske kisele 
lipaze (LAL deficijencija) 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

20 mg/10ml Ino-pharm d.o.o. 0,00 

12 
sapropterin za lečenje deficita 

tetrahidrobiopterina 
tableta za oralni 

rastvor 
100 mg Ino-pharm d.o.o. 0,00 

13 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg Аdoc d.o.o. 0,00 

14 
everolimus 10 mg, za lečenje 

neuroendokrinog tumora 
pankreasa i pluća 

tableta 10 mg Phoenix Pharma d.o.o. 23.382.739,80 

15 
vandetanib 300 mg, za lečenje 
medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
tableta 300 mg Ino-pharm d.o.o. 0,00 

16 
vandetanib 100 mg, za lečenje 
medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
tableta 100 mg Ino-pharm d.o.o. 0,00 

17 
pasireotid 0,6 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml Medica Linea Pharm d.o.o. 7.164.600,00 

18 
pasireotid 0,9 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml Medica Linea Pharm d.o.o. 2.865.840,00 

19 
pasireotid 40 mg za lečenje 

akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju 
40 mg Phoenix Pharma d.o.o. 28.023.615,60 

20 
pegvisomant 30 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

30 mg Pfizer SRB d.o.o. 0,00 

21 
pegvisomant 10 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg Pfizer SRB d.o.o. 0,00 
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Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Назив понуђача 

УГОВОРЕНА 
ВРЕДНОСТ БЕЗ 

ПДВ-а  у периоду 
од 01.07.2019.-

30.09.2019. године 

22 
everolimus 5 mg, za lečenje 
tuberozne skleroze i SEGA 

tumora 
tableta 5 mg Phoenix Pharma d.o.o. 11.178.644,40 

23 
nusinersen za lečenje spinalne 

mišićne atrofije (SMA) 
rastvor za injekciju 12 mg/5 ml Phoenix Pharma d.o.o. 380.672.862,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 531.659.840,70 

8. Критеријум за за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда:  

         Укупан број поднетих понуда: 5 (пет) 

  Број понуда по партијама: 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина лека 

Јединица 
мере 

Број понуда 
по партија  

1 laronidaza 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
500 j. bočica 1 

2 

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog oblika 

neuronske ceroidne 
lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg set 1 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. jedinica 1 

4 
imigluceraza/ 

taligluceraza alfa za 
novouvedene pacijente 

prašak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju 

400 j./200 j. jedinica 2 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 1 

6 
mercaptamin kapsule za 

lečenje cistinoze 
kapsula 150 mg kapsula 1 

7 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
 3,8 mg/ml kutija 1 

8 idursulfaza 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
2 mg/ml, 3 ml bočica 1 

9 elosulfaze alfa  
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
1 mg/ml; 5ml bočica 1 

10 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

35 mg bočica 1 

11 

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 

lizozomske kisele lipaze 
(LAL deficijencija) 

koncentrat za rastvor 
za infuziju 

20 mg/10ml bočica 1 

12 
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina 

tableta za oralni 
rastvor 

100 mg 
tableta za 

oralni 
rastvor 

1 

13 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg bočica 1 

14 
everolimus 10 mg, za 

lečenje neuroendokrinog 
tumora pankreasa i pluća 

tableta 10 mg tableta 2 
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Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина лека 

Јединица 
мере 

Број понуда 
по партија  

15 
vandetanib 300 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde 

tableta 300 mg tableta 1 

16 
vandetanib 100 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde 

tableta 100 mg tableta 1 

17 

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove bolesti 

(ACTH sekretujući 
adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml ampula 2 

18 

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove bolesti 

(ACTH sekretujući 
adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml ampula 2 

19 
pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju 
40 mg 

Injekcioni 
špric 

2 

20 
pegvisomant 30 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

30 mg 
Injekcioni 

špric 
1 

21 
pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg 
Injekcioni 

špric 
1 

22 
everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 

skleroze i SEGA tumora 
tableta 5 mg tableta 2 

23 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA) 

rastvor za injekciju 12 mg/5 ml bočica 1 

10. Највиша и најнижа понуђена цена по партијама:  

Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

1 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
500 j. 55.764.846,00 55.764.846,00 

2 
cerliponaza alfa za lečenje 

infantilnog oblika neuronske 
ceroidne lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg 56.276.809,60 56.276.809,60 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. 262.114.348,00 262.114.348,00 

4 
imigluceraza/ taligluceraza alfa 

za novouvedene pacijente 

prašak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju 

400 j./200 j. 15.260.500,00 13.821.500,00 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. 143.522.456,00 143.522.456,00 

6 
mercaptamin kapsule za 

lečenje cistinoze 
kapsula 150 mg 4.216.000,00 4.216.000,00 

7 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
3,8 mg/ml 10.541.272,28 10.541.272,28 

8 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
2 mg/ml, 3 ml 89.740.042,20 89.740.042,20 

9 elosulfaze alfa 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
1 mg/ml; 5ml 84.219.744,00 84.219.744,00 

10 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

35 mg 71.037.472,00 71.037.472,00 
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Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

11 
sebelipase alfa za lečenje 

deficijencije lizozomske kisele 
lipaze (LAL deficijencija) 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

20 mg/10ml 65.191.031,84 65.191.031,84 

12 
sapropterin za lečenje deficita 

tetrahidrobiopterina 
tableta za oralni 

rastvor 
100 mg 1.076.230,80 1.076.230,80 

13 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg 131.909.346,10 131.909.346,10 

14 
everolimus 10 mg, za lečenje 

neuroendokrinog tumora 
pankreasa i pluća 

tableta 10 mg 38.622.230,40    38.600.078,40 

15 
vandetanib 300 mg, za lečenje 
medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
tableta 300 mg 45.264.825,30 45.264.825,30 

16 
vandetanib 100 mg, za lečenje 
medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
tableta 100 mg 3.374.491,50 3.374.491,50 

17 
pasireotid 0,6 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml 7.177.740,00 7.164.600,00 

18 
pasireotid 0,9 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml 2.871.096,00 2.865.840,00    

19 
pasireotid 40 mg za lečenje 

akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju 
40 mg 31.340.463,44 31.338.236,80 

20 
pegvisomant 30 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

30 mg 4.854.209,40 4.854.209,40 

21 
pegvisomant 10 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg 5.024.592,00 5.024.592,00 

22 
everolimus 5 mg, za lečenje 
tuberozne skleroze i SEGA 

tumora 
tableta 5 mg 18.160.794,00    18.098.757,60 

23 
nusinersen za lečenje spinalne 

mišićne atrofije (SMA) 
rastvor za injekciju 12 mg/5 ml 500.856.720,00 500.856.720,00 

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда по партијама:  

Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

1 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
500 j. 55.764.846,00 55.764.846,00 

2 
cerliponaza alfa za lečenje 

infantilnog oblika neuronske 
ceroidne lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg 56.276.809,60 56.276.809,60 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. 262.114.348,00 262.114.348,00 
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Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

4 
imigluceraza/ taligluceraza alfa 

za novouvedene pacijente 

prašak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju 

400 j./200 j. 15.260.500,00 13.821.500,00 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. 143.522.456,00 143.522.456,00 

6 
mercaptamin kapsule za 

lečenje cistinoze 
kapsula 150 mg 4.216.000,00 4.216.000,00 

7 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
3,8 mg/ml 10.541.272,28 10.541.272,28 

8 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
2 mg/ml, 3 ml 89.740.042,20 89.740.042,20 

9 elosulfaze alfa 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
1 mg/ml; 5ml 84.219.744,00 84.219.744,00 

10 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

35 mg 71.037.472,00 71.037.472,00 

11 
sebelipase alfa za lečenje 

deficijencije lizozomske kisele 
lipaze (LAL deficijencija) 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

20 mg/10ml 65.191.031,84 65.191.031,84 

12 
sapropterin za lečenje deficita 

tetrahidrobiopterina 
tableta za oralni 

rastvor 
100 mg 1.076.230,80 1.076.230,80 

13 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg 131.909.346,10 131.909.346,10 

14 
everolimus 10 mg, za lečenje 

neuroendokrinog tumora 
pankreasa i pluća 

tableta 10 mg 38.622.230,40    38.600.078,40 

15 
vandetanib 300 mg, za lečenje 
medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
tableta 300 mg 45.264.825,30 45.264.825,30 

16 
vandetanib 100 mg, za lečenje 
medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
tableta 100 mg 3.374.491,50 3.374.491,50 

17 
pasireotid 0,6 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml 7.177.740,00 7.164.600,00 

18 
pasireotid 0,9 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml 2.871.096,00 2.865.840,00    

19 
pasireotid 40 mg za lečenje 

akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju 
40 mg 31.340.463,44 31.338.236,80 

20 
pegvisomant 30 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

30 mg 4.854.209,40 4.854.209,40 

21 
pegvisomant 10 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg 5.024.592,00 5.024.592,00 

22 
everolimus 5 mg, za lečenje 
tuberozne skleroze i SEGA 

tumora 
tableta 5 mg 18.160.794,00    18.098.757,60 
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Број 
партије 

Назив партије Фармацеутски облик 
Јачина/ 

концентрација 
лека 

Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

23 
nusinersen za lečenje spinalne 

mišićne atrofije (SMA) 
rastvor za injekciju 12 mg/5 ml 500.856.720,00 500.856.720,00 

 
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће извршити 

преко подизвођача. 

13. Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 8.5.2019. године 

14. Датум закључења уговора: Трећи квартал 2019. године – од 01.07.2019. године до 
30.09.2019. године 

Датум закључења оквирног споразума за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 и 23 је 
13.5.2019. године и  23.5.2019. године  за партије 14, 17, 18, 19 и 22. 

Датум закључења анекса оквирног споразума, за партије 10 и 13 је 29.5.2019.године. 

15. Основни подаци о добављачима:  

Назив добављача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

Ino-pharm d.o.o. ул. Mилошев Кладенац бр. 9в, Београд 101743912 17345664 

Аdoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 100042265 07530196 

Pfizer SRB d.o.o. ул. Трешњиног цвета бр 1/VI, Београд 100832848 07449330 

Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 100000266 07517807 

Medica Linea Pharm d.o.o. ул. Бродарска бр. 1б, Београд 107304324 20778121 

 

16. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

Период важења оквирних споразума за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 и 23  је 
од 13.5.2019. до 13.5.2020. године. (12 месеци), док је за партије 14, 17, 18, 19 и 22 од 23.5.2019. до 
23.5.2020. године (12 месеци). 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
 

Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет 

уговора, ценом из уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен 

анекс уговора, а након закључења анекса оквирног споразума. 

 
 

     Израдила:        _____________________ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  

             Николета Нинковић ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
   
Контролисала: _____________________ Марија Атанасијевић 
 Катарина Думнић  
   

Оверила:          _____________________  

          Љиљана Марковић  
   

   
   

59019.94/136 


