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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-10/18-90 
15.7.2019. године 

 
На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА II КВАРТАЛ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
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 Лекови за лечење ретких болести ЈН 404-1-110/18-10, за партије за 
које je закључен оквирни споразум је: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутск

и облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

1 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 j. bočica 684 76.014,50 51.993.918,00 

2 

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog oblika 

neuronske ceroidne 
lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 
intraventrikularn

u infuziju 

2 po150 
mg 

set 14 2.896.000,00 40.544.000,00 

3 imigluceraza 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

400 j. jedinica 421.200 305,21 128.554.452,00 

4 
taligluceraza/ 

imigluceraza za 
novouvedene pacijente 

prašak za 
rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 

35.200 305,21 10.743.392,00 prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

400 j. jedinica 

5 taligluceraza alfa 
prašak za 
rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 190.800 305,21 58.234.068,00 

6 mercaptamin kapsula 150 mg kapsula 5.000 620 3.100.000,00 

7 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

2 mg/ml, 
3 ml 

bočica 462 320.987,60 148.296.271,20 

8 elosulfaze alfa  
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1 mg/ml; 
5ml 

bočica 558 92.337,30 51.524.213,40 

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 
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9 agalzidaza beta 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

35 mg 
bočica 

staklena 
138 407.123,30 56.183.015,40 

10 

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 

lizozomske kisele lipaze 
(LAL deficijencija) 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

20 
mg/10ml 

bočica 74 740.807,18 54.819.731,32 

11 
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina 

tableta za oralni 
rastvor 

100 mg 
tableta za 

oralni 
rastvor 

360 2.989,53 1.076.230,80 

12 alglukozidaza alfa 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

50 mg 
bočica 

staklena 
1.701 63.389,00 107.824.689,00 

13 

everolimus 10 mg, za 
lečenje neuroendokrinog 

tumora pankreasa i 
pluća 

tableta 10 mg tableta 1.680 12.371,82 20.784.657,60 

14 

everolimus 5 mg, za 
lečenje neuroendokrinog 

tumora pankreasa i 
pluća 

tableta 5 mg tableta 240 8.895,07 2.134.816,80 

15 
vandetanib 300 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde 

tableta 300 mg tableta 960 20.668,87 19.842.115,20 

16 

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize) 

rastvor za 
injekciju 

0,6 
mg/ml, 1 

ml 
ampula 1.440 6.333,30 9.119.952,00 

17 

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize) 

rastvor za 
injekciju 

0,9 
mg/ml, 1 

ml 
ampula 720 6.961,59 5.012.344,80 

19 
pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i 
rastvarač za 

suspenziju za 
injekciju 

40 mg 
Injekcioni 

špric 
18 301.329,20 5.423.925,60 

20 
pasireotid 60 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i 
rastvarač za 

suspenziju za 
injekciju 

60 mg 
Injekcioni 

špric 
2 302.894,17 605.788,34 

21 
pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju 

10 mg 
Injekcioni 

špric 
360 6.978,60 2.512.296,00 

22 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA) 

rastvor za 
injekciju 

12 mg/5 
ml 

bočica 24 10.688.222,78 256.517.346,72 

                                                                                                 Укупно без ПДВ-а: 1.034.847.224,18 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

33600000– фармацеутски производи, за све партије 

Редни број јавне набавке: ЈН 404-1-110/18-10 
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7. Уговорена вредност за други квартал 2019. године: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединиц
а мере 

Назив понуђача 

Укупна уговорена  
вредност  без 

пдв-а у периоду 
од 01.4.2019. до 

30.6.2019. године 

1 laronidaza 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
100 j. bočica „Аdoc“ d.o.o. 0,00 

2 

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog 
oblika neuronske 

ceroidne 
lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg set „Ino-pharm“ d.o.o. 17.376.000,00 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. jedinica Аdoc“ d.o.o. 0,00 

4 

taligluceraza/ 
imigluceraza za 
novouvedene 

pacijente 

prašak za rastvor za 
infuziju 

200 j. jedinica 
„Pfizer SRB“ d.o.o. 0,00 

prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. jedinica 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica „Pfizer SRB“ d.o.o. 0,00 

6 mercaptamin kapsula 150 mg kapsula „Ino-pharm“ d.o.o. 0,00 

7 idursulfaza 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
2 mg/ml, 3 

ml 
bočica 

„Phoenix Pharma“ 
d.o.o. 

57.917.332,20 

8 elosulfaze alfa 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
1 mg/ml; 5ml bočica „Ino-pharm“ d.o.o. 0,00 

9 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

35 mg 
bočica 

staklena 
Аdoc“ d.o.o. 0,00 

10 

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 
lizozomske kisele 

lipaze (LAL 
deficijencija) 

koncentrat za rastvor 
za infuziju 

20 mg/10ml bočica „Ino-pharm“ d.o.o. 0,00 

11 
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina 

tableta za oralni 
rastvor 

100 mg 
tableta za 

oralni 
rastvor 

„Ino-pharm“ d.o.o. 0,00 

12 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg 
bočica 

staklena 
„Аdoc“ d.o.o. 0,00 

13 

everolimus 10 mg, za 
lečenje 

neuroendokrinog 
tumora pankreasa i 

pluća 

tableta 10 mg tableta 
„Phoenix Pharma“ 

d.o.o. 
38.600.078,40 

14 

everolimus 5 mg, za 
lečenje 

neuroendokrinog 
tumora pankreasa i 

pluća 

tableta 5 mg tableta 
„Phoenix Pharma“ 

d.o.o. 0,00 

15 

vandetanib 300 mg, 
za lečenje 

medularnog karcinom 
štitaste žlezde 

tableta 300 mg tableta „Ino-pharm“ d.o.o. 10.541.123,70 

16 

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize) 

rastvor za injekciju 
0,6 mg/ml, 1 

ml 
ampula 

„Phoenix Pharma“ 
d.o.o. 

0,00 

17 

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize) 

rastvor za injekciju 
0,9 mg/ml, 1 

ml 
ampula 

„Phoenix Pharma“ 
d.o.o. 

0,00 

19 
pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju 
40 mg 

Injekcioni 
špric 

„Phoenix Pharma“ 
d.o.o. 

31.338.236,80 
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20 
pasireotid 60 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju 
60 mg 

Injekcioni 
špric 

„Phoenix Pharma“ 
d.o.o. 0,00 

21 
pegvisomant 10 mg 

za lečenje 
akromegalije 

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg 
Injekcioni 

špric 
„Pfizer SRB“ d.o.o. 628.074,00 

22 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne 
atrofije (SMA) 

rastvor za injekciju 12 mg/5 ml bočica 
„Phoenix Pharma“ 

d.o.o. 
331.019.880,00 

УКУПНО: 487.420.725,10 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда:  4 (четири). 

Број понуда по партијама: 

Број 
партије 

Назив партије 
Број 

понуда 

1 laronidaza 1 

2 
cerliponaza alfa za lečenje infantilnog oblika neuronske ceroidne 

lipofuscinoze CLN2 
1 

3 imigluceraza 1 

4 taligluceraza/ imigluceraza za novouvedene pacijente 2 

5 taligluceraza alfa 1 

6 mercaptamin 1 

7 idursulfaza 1 

8 elosulfaze alfa  1 

9 agalzidaza beta 1 

10 
sebelipase alfa za lečenje deficijencije lizozomske kisele lipaze 

(LAL deficijencija) 
1 

11 sapropterin za lečenje deficita tetrahidrobiopterina 1 

12 alglukozidaza alfa 1 

13 
everolimus 10 mg, za lečenje neuroendokrinog tumora pankreasa 

i pluća 
1 

14 
everolimus 5 mg, za lečenje neuroendokrinog tumora pankreasa i 

pluća 
1 

15 
vandetanib 300 mg, za lečenje medularnog karcinom štitaste 

žlezde 
1 

16 
pasireotid 0,6 mg za lečenje Kušingove bolesti (ACTH sekretujući 

adenom hipofize) 
1 

17 
pasireotid 0,9 mg za lečenje Kušingove bolesti (ACTH sekretujući 

adenom hipofize) 
1 

19 pasireotid 40 mg za lečenje akromegalije 1 

20 pasireotid 60 mg za lečenje akromegalije 1 

21 pegvisomant 10 mg za lečenje akromegalije 1 

22 nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije (SMA) 1 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Предмет набавке Фармацеутски облик Јачина лека Јединица мере 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 laronidaza 
koncentrat za rastvor za 

infuziju 
100 j. bočica 51.993.918,00 51.993.918,00 

2 

cerliponaza alfa za lečenje 
infantilnog oblika 

neuronske ceroidne 
lipofuscinoze CLN2 

prašak sa rastvaračem 
za intraventrikularnu 

infuziju 
2 po150 mg set 40.544.000,00 40.544.000,00 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat za 

rastvor za infuziju 
400 j. jedinica 128.554.452,00 128.554.452,00 
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4 
taligluceraza/ imigluceraza 
za novouvedene pacijente 

prašak za rastvor za 
infuziju 

200 j. 

jedinica 10.743.392,00 9.730.336,00 
 

prašak za koncentrat za 
rastvor za infuziju 

400 j. 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 52.742.844,00 52.742.844,00 

6 mercaptamin kapsula 150 mg kapsula 3.100.000,00 3.100.000,00 

7 idursulfaza 
koncentrat za rastvor za 

infuziju 
2 mg/ml, 3 ml bočica 148.296.271,20 148.296.271,20 

8 elosulfaze alfa  
koncentrat za rastvor za 

infuziju 
1 mg/ml; 5ml bočica 51.524.213,40 51.524.213,40 

9 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat za 

rastvor za infuziju 
35 mg bočica staklena 56.183.015,40 56.183.015,40 

10 

sebelipase alfa za lečenje 
deficijencije lizozomske 

kisele lipaze (LAL 
deficijencija) 

koncentrat za rastvor za 
infuziju 

20 mg/10ml bočica 54.819.731,32 54.819.731,32 

11 
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina 

tableta za oralni rastvor 100 mg 
tableta za oralni 

rastvor 

 

1.076.230,80 

 

1.076.230,80 

12 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat za 

rastvor za infuziju 
50 mg bočica staklena 107.824.689,00 107.824.689,00 

13 
everolimus 10 mg, za 

lečenje neuroendokrinog 
tumora pankreasa i pluća 

tableta 10 mg tableta 20.784.657,60 20.784.657,60 

14 
everolimus 5 mg, za 

lečenje neuroendokrinog 
tumora pankreasa i pluća 

tableta 5 mg tableta 2.134.816,80 2.134.816,80 

15 

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove bolesti 

(ACTH sekretujući 
adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml ampula 19.842.115,20 19.842.115,20 

16 

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove bolesti 

(ACTH sekretujući 
adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml ampula 9.119.952,00 9.119.952,00 

17 
pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za injekciju 

40 mg Injekcioni špric 5.012.344,80 5.012.344,80 

19 
pasireotid 60 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za injekciju 

60 mg Injekcioni špric 5.423.925,60 5.423.925,60 

20 
pasireotid 60 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
suspenziju za injekciju 

60 mg Injekcioni špric 605.788,34 605.788,34 

21 
pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg Injekcioni špric 2.512.296,00 2.512.296,00 

22 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA) 

rastvor za injekciju 12 mg/5 ml bočica 13.356.177,60 13.356.177,60 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Предмет набавке Фармацеутски облик 
 

Јачина лека 
Јединица мере 

Највиша 
понуђена цена 

Најнижа 
понуђена цена 

1 laronidaza 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
100 j. bočica 51.993.918,00 51.993.918,00 

2 

cerliponaza alfa za lečenje 
infantilnog oblika neuronske 
ceroidne lipofuscinoze CLN2 

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju 

2 po150 mg set 40.544.000,00 40.544.000,00 

3 imigluceraza 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. jedinica 128.554.452,00 128.554.452,00 

4 
taligluceraza/ imigluceraza 
za novouvedene pacijente 

prašak za rastvor za 
infuziju 

200 j. 

jedinica 10.743.392,00 9.730.336,00 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

400 j. 

5 taligluceraza alfa 
prašak za rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 52.742.844,00 52.742.844,00 
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6 mercaptamin kapsula 150 mg kapsula 3.100.000,00 3.100.000,00 

7 idursulfaza 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
2 mg/ml, 3 ml bočica 148.296.271,20 148.296.271,20 

8 elosulfaze alfa  
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
1 mg/ml; 5ml bočica 51.524.213,40 51.524.213,40 

9 agalzidaza beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

35 mg bočica staklena 56.183.015,40 56.183.015,40 

10 

sebelipase alfa za lečenje 
deficijencije lizozomske 

kisele lipaze (LAL 
deficijencija) 

koncentrat za rastvor 
za infuziju 

20 mg/10ml bočica 54.819.731,32 54.819.731,32 

11 
sapropterin za lečenje 

deficita tetrahidrobiopterina 
tableta za oralni 

rastvor 
100 mg 

tableta za oralni 
rastvor 

1.076.230,80 1.076.230,80 

12 alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 

50 mg bočica staklena 107.824.689,00 107.824.689,00 

13 
everolimus 10 mg, za 

lečenje neuroendokrinog 
tumora pankreasa i pluća 

tableta 10 mg tableta 20.784.657,60 20.784.657,60 

14 
everolimus 5 mg, za lečenje 

neuroendokrinog tumora 
pankreasa i pluća 

tableta 5 mg tableta 2.134.816,80 2.134.816,80 

15 
pasireotid 0,6 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml ampula 19.842.115,20 19.842.115,20 

16 
pasireotid 0,9 mg za lečenje 

Kušingove bolesti (ACTH 
sekretujući adenom hipofize) 

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml ampula 9.119.952,00 9.119.952,00 

17 
pasireotid 40 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
40 mg Injekcioni špric 5.012.344,80 5.012.344,80 

19 
pasireotid 60 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
60 mg Injekcioni špric 5.423.925,60 5.423.925,60 

20 
pasireotid 60 mg za lečenje 

akromegalije 
prašak i rastvarač za 

suspenziju za injekciju 
60 mg Injekcioni špric 605.788,34 605.788,34 

21 
pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije 

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

10 mg Injekcioni špric 2.512.296,00 2.512.296,00 

22 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA) 

rastvor za injekciju 12 mg/5 ml bočica 13.356.177,60 13.356.177,60 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

       Уговор се неће извршити преко подизвођача. 

13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:  

17.05.2018. године. 

14. Датум закључења уговора: Други квартал 2019. године од 01.04.2019. године до 

30.06.2019. године. 

Датум закључења оквирних споразума: 22.5.2018. године, oсим за партију 4, за коју је 

оквирни споразум закључен дана 31.5.2018. годину. 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

„Pfizer SRB“ d.o.o. Ул. Трешњиног цвета бр 1/VI, Београд 100832848 07449330 

„Ino-pharm“ d.o.o. ул. Милошев Кладенац, бр. 9в, Београд 101743912     17345664 
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Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 100042265 07530196 

Phoenix pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 100000266 7517807 

16.   Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

 Период важења оквирних споразума за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21 и 22 је од 22.5.2018. до 22.5.2019. године (12 дванаест месеци),  за партију 8 од 
22.5.2018. до 22.11.2018. године (6 месеци), док је партију 10 од 22.5.2018. до 22.2.2019. године 
(9 месеци). 

Период важења оквирнoг споразума за партију 4 је од 31.5.2018. до 31.5.2019. године (12 
месеци) од дана потписивања. 

 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговорена цена мења се у случају да због измене Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека 

услед које цена из уговора постаје виша од цене из Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Одлуке, 

без закључивања Анекса. 

Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека 

који је предмет уговора, ценом из уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о 

чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 

 

59019.71/119 
 


