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08/2 број.  404-1-12/17-20 
3.7.2017. 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 РЕТКИХ БОЛЕСТИ 

 

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 појединачне уговоре о јавној набавци 
закључују 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 ретких болести обликован је у 12 
(дванаест) партија, и то: 

Партија Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

1 

everolimus 5 mg 
за лечење  

неуроендокриног 
тумора 

панкреаса и 
плућа 

tableta  5 mg tableta  390 9.715,51 3.789.048,90 

2 

everolimus 10 mg 
за лечење  

неуроендокриног 
тумора 

панкреаса и 
плућа 

tableta 10 mg tableta 2.340 13.512,93 31.620.256,20 

3 

pasireotid 0,6 mg 
за лечење 
Кушингове 

болести (ACTH 
секретујући 

аденом 
хипофизе) 

rastvor za 
injekciju 

 0,6 
mg/ml, 

1 ml 
ampula 3.240 6.925,20 22.437.648,00 
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4 

pasireotid 0,9 mg 
за лечење 
Кушингове 

болести (ACTH 
секретујући 

аденом 
хипофизе) 

rastvor za 
injekciju 

 0,9 
mg/ml, 

1 ml 
ampula 1.560 7.612,22 11.875.063,20 

5 

everolimus 2,5 
mg 

за лечење SEGA 
тумора 

tableta  2,5 mg tableta  330 5.018,77 1.656.194,10 

6 

everolimus 5 mg 
за лечење 
туберозне 
склерозе 

tableta  5 mg tableta 1.830 9.715,51 17.779.383,30 

7 
vandetanib 100 

mg  
tableta 100 mg tableta  90 7.664,00 689.760,00 

8 
vandetanib 300 

mg  
tableta 300 mg tableta 600 20.882,00 12.529.200,00 

9 
pasireotid 20 mg 

за лечење 
акромегалије 

prašak i 
rastvarač za 

suspenziju za 
injekciju 

20 mg 
injekcioni 

špric 
5 276.355,50 1.381.777,50 

10 
pasireotid 40 mg 

за лечење 
акромегалије 

prašak i 
rastvarač za 

suspenziju za 
injekciju 

40 mg 
injekcioni 

špric 
54 335.039,60 18.092.138,40 

11 
pasireotid 60 mg 

за лечење 
акромегалије 

prašak i 
rastvarač za 

suspenziju za 
injekciju 

60 mg 
injekcioni 

špric 
28 335.039,60 9.381.108,80 

12 sapropterin 
tableta za oralni 

rastvor 
100 mg 

tableta za 
oralni 

rastvor 
360 2.719,63 979.066,80 

                                                                                                 Укупно без ПДВ-а: 132.210.645,20 

 

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

Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-14 

7.     Број добављача са којима је споразум закључен: 

Број партије Назив партије 
Назив добављача са којим је 
закључен оквирни споразум 

Број добављача са 
којима је закључен 
оквирни споразум 

1 
everolimus 5 mg за лечење  
неуроендокриног тумора 

панкреаса и плућа 
„Phoenix Pharma“ d.o.o. 1 

2 
everolimus 10 mg за лечење  

неуроендокриног тумора 
панкреаса и плућа 

„Phoenix Pharma“ d.o.o. 1 

3 
pasireotid 0,6 mg за лечење 
Кушингове болести (ACTH 

секретујући аденом хипофизе) 
„Phoenix Pharma“ d.o.o. 1 

4 
pasireotid 0,9 mg за лечење 
Кушингове болести (ACTH 

секретујући аденом хипофизе) 
„Phoenix Pharma“ d.o.o. 1 

5 
everolimus 2,5 mg за лечење 

SEGA тумора 
„Farmalogist“ d.o.o. 1 

6 
everolimus 5 mg за лечење 

туберозне склерозе 
„Phoenix Pharma“ d.o.o. 1 

7 vandetanib 100 mg „Ino-pharm“ d.o.o. 1 
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8 vandetanib 300 mg „Ino-pharm“ d.o.o. 1 

9 
pasireotid 20 mg за лечење 

акромегалије 
„Farmalogist“ d.o.o. 1 

10 
pasireotid 40 mg за лечење 

акромегалије 
„Farmalogist“ d.o.o. 1 

11 
pasireotid 60 mg за лечење 

акромегалије 
„Farmalogist“ d.o.o. 1 

12 sapropterin „Ino-pharm“ d.o.o. 1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразуми за јавну набавку лекова за лечење ретких болести закључени су дана 
29.6.2017. године на период од 10 (десет) месеци од дана потписивања. 

 

57017.41/127 


