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08/2 Број: 404-1-9/19-29 
20.5.2019. 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 РЕТКИХ БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 БРОЈ 404-1-110/19-9 

- за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 и 23 - 

 

1. Називи Наручиoца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса Наручиoца: Јована Мариновића бр. 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 Лекова за лечење ретких болести за 2019. годину, за партије за које је 
закључен оквирни споразум је: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 
Количина 

Назив 
понуђача 

Понуђена 
јединична 

цена 

Укупна вредност 
без ПДВ-а 

1 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

500 j. 740 
Аdoc 
d.o.o. 

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 22 

Ino-
pharm 
d.o.o. 

2.558.036,80 56.276.809,60 

3 imigluceraza 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

400 j. 858.800 
Аdoc 
d.o.o. 

305,21 262.114.348,00 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor 

za infuziju 
200 j. 519.200 

Pfizer 
SRB 
d.o.o. 

276,43 143.522.456,00 

6 
mercaptamin 

kapsule za lečenje 
cistinoze 

kapsula 150 mg 6.800 
Ino-

pharm 
d.o.o. 

620,00 4.216.000,00 

7 
mercaptamin, za 
lečenje cistinoze 

oka 

rastvor za kapi 
za oči 

3,8 mg/ml 77 

Ino-
pharm 
d.o.o. 

136.899,64 10.541.272,28 

8 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

2 mg/ml, 3 ml 282 

„Phoenix 
Pharma“ 

d.o.o. 
318.227,10 89.740.042,20 
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9 elosulfaze alfa 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1 mg/ml; 5ml 920 
Ino-

pharm 
d.o.o. 

91.543,20 84.219.744,00 

10 agalzidaza beta 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

35 mg 176 
Аdoc 
d.o.o. 

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 88 

Ino-
pharm 
d.o.o. 

740.807,18 65.191.031,84 

12 
sapropterin za 
lečenje deficita 

tetrahidrobiopterina 

tableta za oralni 
rastvor 

100 mg 360 

Ino-
pharm 
d.o.o. 

2.989,53   1.076.230,80 

13 alglukozidaza alfa 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

50 mg 2.099 
Аdoc 
d.o.o. 

62.843,90 131.909.346,10 

15 

vandetanib 300 
mg, za lečenje 

medularnog 
karcinom štitaste 

žlezde 

tableta 300 mg 2190 

Ino-
pharm 
d.o.o. 

20.668,87 45.264.825,30 

16 

vandetanib 100 
mg, za lečenje 

medularnog 
karcinom štitaste 

žlezde 

tableta 100 mg 450 
Ino-

pharm 
d.o.o. 

7.498,87 3.374.491,50 

20 
pegvisomant 30 
mg za lečenje 
akromegalije 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju 

30 mg 180 

Pfizer 
SRB 
d.o.o. 

26.967,83 4.854.209,40 

21 
pegvisomant 10 
mg za lečenje 
akromegalije 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju 

10 mg 720 

Pfizer 
SRB 
d.o.o. 

6.978,60 5.024.592,00 

23 

nusinersen za 
lečenje spinalne 
mišićne atrofije 

(SMA) 

rastvor za 
injekciju 

12 mg/5 ml 60 

Phoenix 
Pharma 
d.o.o. 

8.347.612,00 500.856.720,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 1.534.984.437,02 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за 
сваку партију. 

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

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 laronidaza Аdoc d.o.o. 1 

2 
cerliponaza alfa za lečenje infantilnog oblika 

neuronske ceroidne lipofuscinoze CLN2 
Ino-pharm d.o.o. 1 

3 imigluceraza Adoc d.o.o. 1 

5 taligluceraza alfa Pfizer SRB d.o.o. 1 

6 mercaptamin kapsule za lečenje cistinoze Ino-pharm d.o.o. 1 

7 mercaptamin, za lečenje cistinoze oka Ino-pharm d.o.o. 1 

8 idursulfaza Phoenix Pharma d.o.o. 1 
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9 elosulfaze alfa INO-pharm d.o.o. 1 

10 agalzidaza beta Аdoc d.o.o. 1 

11 
sebelipase alfa za lečenje deficijencije lizozomske 

kisele lipaze (LAL deficijencija) 
Ino-pharm d.o.o. 1 

12 sapropterin za lečenje deficita tetrahidrobiopterina Ino-pharm d.o.o. 1 

13 alglukozidaza alfa Аdoc d.o.o. 1 

15 
vandetanib 300 mg, za lečenje medularnog 

karcinom štitaste žlezde 
Ino-pharm d.o.o. 1 

16 
vandetanib 100 mg, za lečenje medularnog 

karcinom štitaste žlezde 
Ino-pharm d.o.o. 1 

20 pegvisomant 30 mg za lečenje akromegalije Pfizer SRB d.o.o. 1 

21 pegvisomant 10 mg za lečenje akromegalije Pfizer SRB d.o.o. 1 

23 
nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije 

(SMA) 
Phoenix Pharma d.o.o. 1 

8. Датум закључења и период важења оквирних споразума: Оквирни споразуми закључени су 
дана 13.05.2019. године на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања, односно до  
13.05.2020. године. 

 

 

 
 _____________________ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА ЗА  

 Катарина Думнић ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

    

59019.54/7 
 

   


