
                                       
 

  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 број: 404-1-45/16-19  
30.09.2016. 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 
за јавну набавку Лекова за лечење хемофилије 

 за партије 1, 3, 4, 5 и 6 
бр. ЈН 404-1-110/16-47 

 

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 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 хемофилије, за партије за које је закључен оквирни 
споразум је:  

 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Јед. 
мере 

 
Количина 

Проц. 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 

1 

koagulacioni faktor 
VIII, (antihemofilni 

faktor VIII, poreklom iz 
humane plazme) 

прашак и 
растварач за 
раствор за 

ињекцију/инфуз
ију 

250 ij, 
500 ij и 
1000 ij 

ij 8.400.000 50,03 420.252.000,00 

3 

Koncentrat aktiviranih 
faktora 

protrombinskog 
kompleksa 

(antiinhibitorski 
kompleks faktora VIII) 

прашак и 
растварач за 
раствор за 
инфузију 

500 ij /20 
ml 

ампула 800 48.712,79 38.970.232,00 

4 
koagulacioni faktor IX, 
poreklom iz humane 

plazme 

прашак и 
растварач за 
раствор за 

ињекцију/инфуз
ију 

500 ij 
и/или 600 

ij 
ij 

 
2.040.000 

46,95 95.778.000,00 

5. 

Koncentrat faktora VIII 
i von Willebrand-ovog 

faktora  (odnos 
vWFRcof:faktoru VIII 

najmanje 1) 

прашак и 
растварач за 
раствор за 

ињекцију/инфуз
ију 

450 ij 
и/или 500 

ij и 
900 ij 

и/или 1000 
ij 

ij 800.000 73,71 58.968.000,00 

6 
koagulacioni faktor 
VIIa, eptakog alfa 

(aktivirani) 

прашак и 
растварач за 
раствор за 
ињекцију 

1 mg бочица 4.500 74.068,66 333.308.970,00 

 
Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи. 

 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

 

http://www.rfzo.rs/


Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број добављача са 
којим је споразум 

закључен 

1 
Koagulacioni faktor VIII, (antihemofilni faktor VIII, 

poreklom iz humane plazme) 
Farmix d.o.o. 

Коче Капетана 36, Београд 
1 

3 
Koncentrat aktiviranih faktora protrombinskog 

kompleksa (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) 
Farmix d.o.o. 

Коче Капетана 36, Београд 
1 

4 Koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane plazme 
Makler d.o.o. 

Београдска 39, Београд 
1 

5 
Koncentrat faktora VIII i von Willebrand-ovog faktora  

(odnos vWFRcof:faktoru VIII najmanje 1) 
Beohem 3 d.o.o. 

Трстењакова 9, Београд 
1 

6 Koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani) 
Phoenix Pharma d.o.o.  

Боре Станковић 2, Београд 
1 

 

 

8. Датум закључења и период важења оквирних споразума: 

Оквирни споразуми закључени су дана 28.09.2016. године, на период од годину дана. 

 

57016.87/42 

 

 


