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Предмет: Обавештењо о допуни расподеле лека за лечење ретких болести - everolimus
5 mg, у.а lečenje lube-ozna skleroze i SEGA tumora, заштићеног назива Votubia, за потребе
Клиничког центра Србије (Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести
метабопизма)
Републички фонд за здравствено осигурање је, за потребе здравствених установа из Плана
мреже, спровео поступак јавне набавке Лек за лечење ректих болести - everolimus 5 mg, бр. ЈН 404-4110/18-23, на основу којегје, између осталог, дана 22.6.2018. године, закључио оквирни споразум бр.
44-1/18 са добављачем Phoenix Pharma d.o.o., a o чему cy здравствене установе обавештене
Инструкцијом у вези закл>учизања уговора бр. 404-1-23/18-10 од 22.6.2018. године.
Дана 28.11.2018. године одржана је IX седница Комисије Републичког фонда за здравствено
осигурање за лечење урођеиих болести метаболизма (у даљем тексту: Комисија). На основу одлуке
Комисије, одобрене су дода,гне количине лека everolimus 5 mg (Votubia), за осигурана лица која су
оболела од ретких тумора, тако да се Клиничком центру Србије, Клиници за ендокринологију
дијабетес и болести метаболизма опредељује додатна количина од 60 таблета предметног лека.
Сходно наведеном, на основу оквирног споразума бр. 44-1/18, са добављ ачем Phoenix Pharma
d.o.o., Клинички центар Србије за потребе Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести
метаболизма може приступи ги закључењу уговора за додатне количине лека лека everoiimus 5 mg и
то за количину од 60 таблета
Напол/мњемс да је на интернет страници Републичког фонда за здравствено осигурање, у
делу Јавне набавке/Центрагизоване јавне набавке 2018/0квирни споразуми/Лек за лечење ретких
болести-everotimus 5 mg, однзсно на адреси
http://www.jav nenabav <e.rfco.rs/index.php/n2018/okvirnisporazumi2018
објављена ажурирана расподела по здравственим установама, којом су обухваћене и rope наведене
додатне количине предметнсг лека.
Начин закључивања угонора је детаљ но објашњен у Инструкцији бр. 404-1-23/18-10 од
22.6.2018. године, која је таксђе објављена на горе наведеној адреси.
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