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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

-Директору-

Предмет: Достава Обавештења у вези закључивања уговора за додатне количине лекова у 
поступку јавне набавке Лекови за лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/21-11

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Лекови за лечење ретких болести, број ЈН 
404-1-110/21-11, на основу које је дана 25.06.2021. године закључио оквирне споразуме са изабраним 
добављачима.

Сектор за лекове и фармакоекономију је дана 19.04.2022. године доставио Одлуку Комисије 
Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење ретких болести (у даљем тексту: Комисија) са 
III редовне седнице одржане дана 15.04.2022. године, којом је, ради наставка терапије осигураних лица, 
одобрена додатна количина лекова појединим здравственим установама.

Узимајући у обзир да је по оквирним споразумима целокупна количина предметних лекова 
расподељена здравственим установама, а да је неопходна додатна количина, у складу са Одлуком 
Комисије исте је било потребно обезбедити ради наставка терапије осигураних лица.

Сходно наведеном, дана 21.04.2022. године закључени су анекси оквирних споразума којима је у 
прилогу 2 оквирног споразума -  Спецификација лекова са ценама, извршена измена на начин да се 
увећала количина лекова који су предмет оквирних споразума, као и вредност оквирних споразума у 
односу на вредност првобитно закључених оквирних споразума.

Имајући у виду наведено, здравствене установе могу приступити закључењу уговора за додатне 
количине предметних лекова, и то:

1. Универзитетски кпинички центар Србије:
• за партију 21 у количини од 30 ињекционих шприцева лека pegvisomant 30 mg заштићеног назива 

Somavert, за партију 22 у количини од 30 бочица лека pegvisomant 20 mg заштићеног назива 
Somavert и за партију 23 у количини од 90 ињекционих шприцева лека pegvisomant 10 mg, 
заштићеног назива Somaveri, са добављачем Pfizer SRB d.o.o,

2. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
• за партију 12 у количини од 48 бочица лека alglukozidaza alfa, заштићеног назива Myozyme®, са 

добављачем Adoc d.o.o,
• за партију 24 у количини од 150 таблета лека everolimus 5 mg, za lečenje tuberozne skleroze i SEGA 

tumora, заштићеног назива Votubia®, ca добављачем Phoenix Pharma d.o.o.
3. Универзитетска дечја клиника

• за партију 4 у количини од 8.400 јединица лека taligluceraza alfa, заштићеног назива Elelyso са 
добављачем Pfizer SRB d.o.o.

Скенирани закључени анекси оквирних споразума, ажурирана расподела лекова по здравственим 
установама за партије 1-37, за период до истека важења оквирних споразума, се могу наћи на интернет 
страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2021. година/Оквирни споразуми 
2021/Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/21-11, односно на следећој адреси:
http://iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2Q21/okvirnisp2021 .
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Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се електронским путем, 
искључиво на адресу cin.retkebolesti@rfzo.rs.

Филијала је дужна да ово обавештење проследи следећим здравственим установама, са свог 
подручја:

1. Универзитетски клинички центар Србије
2. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
3. Универзитетска дечја клиника

С поштовањем,

mailto:cin.retkebolesti@rfzo.rs

