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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА 

ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ

Предмет: Обавештење о закљученим Анексима оквирних споразума у централизоваким јавним 
набавкама за 2018. годину, услед промене седишта и једног од законских заступника за 
добављача Ino-pharm d.o.o. из Београда

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео централизоване поступке јавних набавки и закључио 
оквирне споразуме са добављачем ino-pharm d.o.o. из Београда, и то за:

- Оригинални и иновативни лекови- лек Lenalidomid, бр. ЈН 404-1-110/18-12 - оквирни споразум бр. 
38-1/18 од 5.6.2018. године за партије 1 и 2,

- Лекови за лечење ретких болести, бр, ЈН 404-1-110/18-55 -  оквирни споразум бр. 117-1/18 од
27.12.2018. године за партије 1, 2, 3, 4, 5, 15 и 16,

- Лекови за лечење ретких болести бр. ЈН 404-1-110/18-10 -  оквирни споразум бр. 37-3/18 од
22.5.2018. године за партије 2, 6, 8, 10, 11 и 15,

- Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-34 -  оквирни споразум бр. 76- 
7/18 од 27.9.2018. године за партије 8, 10 и 36,

- Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-30 -  оквирни 
споразум бр. 99-10/18 од 31.10.2018. године за партије 202, 228, 237, 238, 346, 352 и 389,

- Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-31 -  оквирни 
споразум бр. 88-3/18 од 18.10.2018. године за партије4, 13 и 30 и

- Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за 
њихову уградњу, бр. ЈН 404-1-110/17-37 -  оквирни споразум бр. 1-5/18 од 8.1.2018. године за партију 14.

Дана 16.01.2019. године добављач INO-PHARM d.o.o. обавестио је Републички фонд да је дошло до 
промене седишта привредног друштва, као и до промене једног од законских заступника. Добављач је уз 
свој допис доставио извод из АПР-а са уписаним променама и решење.

Сходно наведеном, Републички фонд и добављач INO-PHARM d.o.o. су дана 22.2.2019. године 
закључили Анексе оквирних споразума за доле наведене набавке којима се у делу који се односи на 
податке о добављачу променило седиште добављача тако да уместо „ул. Браће Ковач бр. 2“, исто гласи 
„ул. Милошев Кладенац бр. 9в“, као и лице које заступа добављача, тако да уместо „Мирјана Марковић", 
гласи „Бојана Петковић", и то:
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- Анекс оквирног споразума бр. 38-1/18 за партије 1 и 2 у поступку ЈН Оригинални и иновативни 
лекови - лек Lenalidomid, бр, ЈН 404-1-110/18-12,

- Анекс оквирног споразума бр. 117-1/18 за партије 1, 2, 3, 4, 5, 15 и 16 у поступку ЈН Лекова за 
лечење ретких болести, бр. ЈН 404-1-110/18-55 и

- Анекс оквирног споразума 37-3/18 за партије 2, 6, 8, 10, 11 и 15 у поступку ЈН Лекова за лечење 
ретких болести бр. ЈН 404-1-110/18-10.

Такође, услед промене седишта и једног од законских заступника за добављача Ino-pharm d.o.o. 
из Београда, Републички фонд, Фонд за СОВО и наведени добављач су дана 22.2.2019. године 
закључили следеће Анексе оквирних споразума:

- Анекс оквирног споразума бр, 76-7/18 за партије 8, 10 и 36 у поступку ЈН Лекови са Листе Ц Листе 
лекова за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-34,

- Анекс оквирног споразума бр. 99-10/18 за партије 202, 228, 237, 238, 346, 352 и 389 у поступку ЈН
Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-30,

- Анекс оквирног споразума бр. 88-3/18 за партије 4, 13 и 30 у поступку ЈН Цитостатика са Листе Б
и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-31 и

- Анекс III оквирног споразума бр. 1-5/18 за партију 14 у поступку ЈН Интраокуларна сочива са 
пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, бр. ЈН 404-1- 
110/17-37.

Сходно наведеном скенирани закључени Анекси оквирних споразума, као и измењени Модели 
уговора се могу наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке2018/ Оквирни 
споразуми2018 и у делу Документа/Архива РФЗО/Оквирни споразуми2017, односно на следећим 
адресама:http://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2018/okvirnisporazumi2018 и http://www.iavnenabavke.rf 
zo.rs/index.php/dokumenta/rhiv-rfz-2017/okvirnisporazumi2017 .

Напомињемо да Здравствене установе које имају закључене уговоре на основу горе 
наведених оквирних споразума нису у обавези да приступе закључењу анекса уговора са 
добављачем Ino-pharm d.o.o. из Београда, већ су у обавези да приликом закључења нових 
уговора користе моделе уговора са измењеним подацима у складу са закљученим анексима 
оквирних споразума.

Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво на
адресе cin.clista@rfzo.rs, cin.retkebolesti@rfzo.rs, cin.blista@rfzo.rs, cin.citostaticiblista@rfzo.rs и 
cin.sociva@rfzo.rs .

Потребно је да са садржином ове Инструкције улознате све здравствене установе из Плана 
мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе предметна добра.
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