
 

 
 

08 број.  404-1-61/19-26 
    6.01.2020. 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 Лекова за лечење хемофилије за 2019. годину 

број ЈН 404-1-110/19-48 

1. Назив наручиoца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организације за обавезно социјално осигурање  

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључио оквирни споразум, док ће уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе из Плана мреже здравствених установа. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

 Предмет јавне набавке Лекова за лечење хемофилије за 2019. годину, за коју је закључен оквирни 
споразум је: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина лека 

Јед. 
мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Количина Процењена 
вредност 
без пдв-а 

1 
Koagulacioni faktor VIII 
(antihemofilni faktor VIII, 

poreklom iz humane plazme)  

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju 

250 i.j., 500 i.j. и 
1000 i.j. и/или 500 

i.j. и 1000 i.j. 
i.j. 52,01 3.050.500 158.656.505,00 

 

2 Rekombinantni faktor VIII 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

250 i.j., 500 i.j. и 
1000 i.j. и/или 250 
i.j., 500 i.j., 1000 

i.j. и 2000 i.j. 

i.j. 52,01 11.640.000 605.396.400,00 

3 

Koncentrat aktiviranih faktora 
protrombinskog kompleksa 
(antiinhibitorski kompleks 

faktora VIII) 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

infuziju 
500 j. ампула 50.056,70 1.000 50.056.700,00 

4 
Кoagulacioni faktor IX, 

poreklom iz humane plazme 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju 

500 i.j. и/или 600 
i.j. и/или  500 i.j. и 

1000 i.j. 
i.j. 46,18 500.000 23.090.000,00 

5 

Koncentrat faktora VIII i von 
Willebrand-ovog faktora  

(odnos vWFRcof:faktoru VIII 
najmanje 1)  

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju 
500 i.j. и 1000 i.j. i.j. 77,20 1.000.000 77.200.000,00 

6 
Koagulacioni faktor VIIa, 
eptakog alfa (aktivirani) 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
1 mg бочица 72.679,70 1.454 

 
105.676.283,80 
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7 Rekombinantni faktor IX 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

250 i.j., 500 i.j., 
1000 i.j. и 2000 i.j. 

i.j. 48,92 1.980.000 96.861.600,00 

 

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

Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-48 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

 
Партија 

Назив партије Назив понуђача 

Број 
добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

1 
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor 

VIII, poreklom iz humane plazme)  
Farmix d.o.o. 1 

2 Rekombinantni faktor VIII Farmix d.o.o. 1 

3 
Koncentrat aktiviranih faktora protrombinskog 
kompleksa (antiinhibitorski kompleks faktora 

VIII) 
Farmix d.o.o. 1 

4 
Кoagulacioni faktor IX, poreklom iz humane 

plazme 
Magna Medica d.o.o. 1 

5 
Koncentrat faktora VIII i von Willebrand-ovog 

faktora  (odnos vWFRcof:faktoru VIII najmanje 
1)  

Pharmaswiss d.o.o. 1 

6 
Koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa 

(aktivirani) 
Phoenix pharma d.o.o. 1 

7 Rekombinantni faktor IX Pfizer SRB d.o.o. 1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: 

 Оквирни споразуми закључени су дана 27.12.2019. године за партије 5 и 7 а 31.12.2019. за партије 
1, 2,3, 4 и 6, на период од 12 месеци. 

За партију 1 оквирни споразум је закључен 31.12.2019. године а примењује се од 23.02.2020. године. 

За партију 2 оквирни споразум је закључен 31.12.2019. године а примењује се од 21.02.2020. године. 

За партију 4 оквирни споразум је закључен 31.12.2019. године а примењује се од 23.02.2020. године. 

За партију 3 оквирни споразум је закључен 31.12.2019. године од дана потписивања. 

За партију 5 оквирни споразум је закључен 27.12.2019. године од дана потписивања. 

За партију 6 оквирни споразум је закључен 31.12.2019. године од дана потписивања. 

За партију 7 оквирни споразум је закључен 27.12.2019. године од дана потписивања. 
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