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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ 

-Директору-

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке Лекова за 
лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-9

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за 
потребе здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Лекова за лечење 
ретких болести за 2019. годину, на основу које је дана 13.5.2019. године закључио оквирне 
споразуме са изабраним добављачима.

Здравствене установе могу, одмах након пријема ове Инструкције, приступити закључењу
уговора са доле наведеним добављачима, за следеће партије:

Број
партије : Назив лартије

■'

Фармацеутски ■Sfl i e
1 laronidaza

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
500 j. 740 75.357,90 Adoc d.o.o.

2

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog 
oblika neuronske 

ceroidne 
Irpofuscinoze CLN2

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju

2 po150 mg 22 2.558.036,80 Ino-pharm d.o o.

3 imigluceraza

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

400 j. 858.800 305,21 Adoc d.o.o.

5 taligluceraza alfa prašak za rastvor 
za infuziju 200 j. 519.200 276,43 Pfizer SRB d o o.

6
mercaptamin 

kapsule za lečenje 
cistinoze

kapsula 150 mg 6.800 620,00 Ino-pharm d o.o.

7
mercaptamin, za 
lečenje cistinoze 

oka

rastvor za kapi 
za oći 3,8 mg/ml 77 136.899,64 Ino-pharm d.o.o.

8 idursulfaza
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

2 mg/ml, 3 ml 282 318.227,10 „Phoenix 
Pharma" d.o.o.

9 elosulfaze alfa
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

1 mg/ml; 5ml 920 91.543,20 Ino-pharm d.o.o.

10 agalzidaza beta

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

35 mg 176 403.622,00 Adoc d.o.o.

11

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 
lizozomske kisele 

lipaze (LAL 
deficijencija)

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
20 mg/10ml 88 740.807,18 Ino-pharm d o.o.

12
sapropterin za 
lečenje deficita 

tetrahidrobiopterina

tableta za oralni 
rastvor 100 mg 360 2.989,53 Ino-pharm d.o.o.

13 algiukozidaza alfa prašak za 
koncentrat za 50 mg 2.099 62.843,90 Adoc d.o.o.
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rastvor za 
infuziju

15

vandetanib 300 
mg, za lečenje 

medularnog 
karcinom štitaste 

žlezde

tableta 300 mg 2190 20.668,87 Ino-pharm d.o.o.

16

vandetanib 100 
mg, za lečenje 

medularnog 
karcinom štitaste 

žlezde

tableta 100 mg 450 7.498,87 Ino-pharm d.o.o.

20
pegvisomant 30 
mg za lečenje 
akromegalije

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju

30 mg 180 26.967,83 Pfizer SRB d.o.o.

21
pegvisomant 10 
mg za lečenje 
akromegalije

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

■ injekciju

10 mg 

12 mg/5 ml

720 6.978,60 Pfizer SRB d.o.o

23

nusinersen za 
lečenje spinalne 
mišićne atrofije 

(SMA)

rastvor za 
injekciju 60 8.347.612,00 Phoenix Pharma 

d.o.o.

Напомињемо да за партије 4, 14, 17, 18, 19 и 22 теку законом прописани рокови, из ког 
разлога оквирни споразуми нису потписани.

Скенирани закључени оквирни споразуми, модели уговора и прилози 1 и 2 уговора се 
могу наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2019. 
год./Оквирни споразуми 2019/ Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, односно на 
следећој адреси: https://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n-2019/virni-sp-r-zu-i-2019.

Појединачне уговоре за предметна добра закључују непосредно здравствене установе 
са изабраним добављачем према табели расподеле која се налази у лрилогу ове Инструкције.

Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина предметног лека за који се 
закључује уговор. Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако 
да је у уговор (члан 3. тачка 3.5.), потребно само унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са 
две децимале). Сваки модел уговора садржи, поред Прилога 1, и Прилог 2 -  Образац КВИ.

Приликом попуњавања Прилога 1 уговора, у Прилогу 2 -  Образац КВИ, се аутоматски 
приказују сви неопходни подаци за евидентирање појединачних уговора о јавној набавци, а које 
Републички фонд доставља здравственој установи како би иста била у могућности да сачини 
квартални извештај за Управу за јавне набавке, у складу са чланом 132. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Након израде уговора и попуњавања Прилога 1 уговора, потребно је да здравствена 
установа одштампа и Прилог 2 уговора који ће приложити уз исти, а у циљу лакшег 
извештавања Улраве за јавне набавке.

Напомињемо да су оквирни споразуми закључени дана 13.5.2019. године, за период од 
12 (дванаест) месеци, односно до 13.5.2020. године.

Како су предмет јавне набавке у партијама 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21 и 23 
нерегистровани лекови, у циљу благовременог добијања законом предвиђене документације за 
промет нерегистрованих лекова, здравствене установе којима су опредељени лекови који су 
предмет наведених партија, у обавези је да се обрати добављачу Ino-pharm d.o.o., 
електронским путем на e-mail адресу ana.nicifirovic@inopharm.net (за партије 2, 6, 7, 11, 12, 15 
и 16), затим добављачу Pfizer SRB d.o.o. електронским путем на e-mail адресу 
ivan.colakovic@pfizer.com (за партије 20 и 21) и добављачу Phoenix Pharma d.o.o. за партију 23 
електронским путем на e-mail адресу tenderi@phoenixpharma.rs, како би им доставили 
Овлашћење за увоз нерегистрованог лека и Предлог за увоз нерегистрованог лека.

Посебно напомињемо да здравствена установа не треба да доставља примерке 
закључених уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда. 
Скенирани уговори се достављају матичној Филијали Републичког фонда. Филијала чува 
скениране уговоре у електронском облику за своју евиденцију, и исте не прослеђује Дирекцији 
Републичког фонда.

Праћење потрошње и испоруке лекова за које је закључен оквирни споразум, све 
здравствене установе ће вршити кроз апликацију за праћење централизованих јавних набавки
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https://cin.zus.rfzo.rs/. у скпаду ca инструкцијом и корисничким упутством бр. 404-1067/16 од 
14.11.2016. године.

Уколико здравствене установе имају потребу за додатним количинама лекова, 
односно, лековима за које није извршена расподела по леку или количини, обраћају се 
директно Комисији РФЗО за лечење урођених болести метаболизма електронским путем 
на e-mai! адресу: retkeboiesti@rfzo.rs.

За остала питања и информације, потребно је обраћати се на адресу 
cinretkebolesti@rfzo.rs.

Филијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим 
здравственим установама из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене 
заштите користе предметне лекове.

С поштовањем,

Прилог: Расподела по здравственим установама

59019 .52/21
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ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ, БР. 404-1-110/19-9

Табела: Расподела лекова Датум: 15.5.2019. године

Наанв здраистоомс 
устаиопс ПаргиЈв Предмет H3&JDKC 3awTVil)CH наЈИО лска

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА Обошоњс

Утчисрзтогскв де^ја кпикике

1 larontdaza Aidurazym&Si toč*ca 194 MPS 1

0 imJglucoraza Cerezym«'®' ;odjn>ca W.ROO Gai/cKp/ovfl UolCH lip  i

6 m^CBplamin kapsuto za kvicnjo cistinoro Cyslegon kap&ula i.lOO

0 jdi/fsultaza fc'laprasoS boćica 100 Himtcrovd boles I

23 nusinorscpv za Jrtonjo epinarno n i& in o  аЈгоПје (SMA) SPlNRAZA boC>ta 4 ipin3ln.i(nil«(!iij olroCijd (5МЛ)

Инстшут за адравствену 
здџлшу wajKe идетега Срби;е 

"Др Ву>:ал ЧуМиРГ

2 cerliponaza alfa za lo-ieuje infawifftpg obtika nevronsko 
coro;drn2 ИроГидогедо CLN2 B.-ineura sel Иифактнлии лСлн«исуромскоцрЈ>оидио лнпо^уецмиозо • CLN 

3

a Ia!ig5utere?a atfo Elolyso jodincf) 30800 GaiKherova bolosl lip 1

3 jmigfucersza Св(*гуте€> jedintca 24&.Ш Oaiuhcrova lip i  /G^u(liCiOv<s balesT lip  3

9 otaullaze alfa V<mizim boćica mps a

11 sebolipaeo aPPa ra toćenje dofrcijcncije lizozomsko krcoto 
fcpao (I.Al. dertrjentijs} Kanuma boCtca ££ LAI

12 wpfoptcrin zb fcionjo doftcita loi/ahidfobiople/ina
k ™

tabfota za or aim 
rastvor 3f>0 Дсфшџи тпрлгидрсЛнслгсрикл

23 nusinoreen za loiotijo spinalnc n i& tnc  alrofijo (SMA) SPINRAZA bodied 7? 5Р1гц1лј rn iliif ij juoN jj (5МЛ)

Клкника за иоурологију u
лситојдтрмју 30 ЛСЧУ И 

оулвдкну

1 Paromdaza Aldurazymo® boiica vu. Mrs I

13 aJglukorKfrn «РГв Myozymolf' botic^a S77 ПомпсоелОслссг

23 nusinersen 20 lečenj&spioalno miShčno atrolije (SMA) SPIWRAZA botica 34 splnalna d«ofi^ (5МЛ)

Климичкн i^n ia p  Србијв

5 E f̂iglvcCJaZa аНв El&ly&o jodinica 400.400 Gaucherova bolosllip 1

3 imigluccraza CerezymeKi j&diniea nif.SOD Ojl/tllC/QVJ liol^sl Up 1

£> morcaplamin kepsute 1A l&ćonje crslinozo Qy&bsgon knp5U^ 1.90Q Ц»К1Ш10)а

7 mercapl&min. za Јебвпјо cistinozo <Жа Cystadrops kutija 33 ............

10 agdltklaza bela Fabrazy/iwK1 boik^a n o ❖A6pHf(?tlO Осло<т

13 algFukĐzkteza alfa Myozymo® boiica LflS?

16 v&ncfManib 300 mg, zd Istenja medularncg karciAom 
£litasle itozđo CepraEsa tablela ? 190 Модуллрнн ИЈгиином илигаис ж^сзде

16
vandotanjb 100 ntg. za lećenje rrjedulftrnoa (fercirwcri 

Siitaste fctetdo Capr«f&a tabloia Ме-лу/iapnn с^рцниом иншлсгожлојдс

20 pdgvi^omanl30 mg za leienjo aktomogalijo Somavea lojekcknni špr^ JfiO ЛЈсрсмсмлија

21 pegvisomant 10 mg za Ifrćonjo akromegaNje Sofnavort lf>jekcwfii Sprie 260 AKf>weranHjs

Ииснггу’» за здравстслу 
зашгиту Двце и омпал^но 

Војоодкнс

3 im^lucera^a Свгогушов1 jedinlca 70^00 Ciau<hc(ov^ lo ltfit lip  i

6 mcrcapLamin kapsuto za l&tanje cfciinoza Cyeiagon kftp^ila 1.300 Ци« инШ

7 nwcaplamin. 2a le£ert;» crslirn»e oka Cycladrops kuU/a « ЦистимФЈа

Клкнкчки центар Војоодиив
10 &дл1гкЈзгз beta FeUazymrS' boćtca 66 фјбријивл (ionoc-.

НОви Сад
21 pogvi&omant 10 mg id  leienj? akromagatije Somaven lAjekdoni &pric lea А*ромегалија

Опш)» Оодммца Зречлнин 9 otosuffazc alfa Vimizim bOtKA 176 MPS-1

Onujte бопмиц? Шабзц 9 closutfazo art's Vimizim bočka 176 M K 4

Здравствени цек^арУжица 3 iroigtuceraza C^r«7ynw® 70.400 GiiKhcfovA bo1c*s [ lip  1

5 U)!iQlL>cern2e alfa Etelywi jedinica S3 000 Gaucherova botosl tip 1

13 algkjkoz»da2d alfa и\уоцгг&& bo i^a 75 nojpmcoDsOo/ieti

Omuia болнмца Алексинац 8 idurfculfara Elapra&erS boČKd 17fi ■ UinC r̂ova b o ^ l

59019,10


