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KЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ  

 
-Директору- 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Филијала за Шумадијски округ са седиштем у Крагујевцу  
Филијала за Јужно-бачки округ са седиштем у Новом Саду 

-Директору- 
 

Предмет: Обавештење о прерасподели лека citarabin 500 mg у поступку јавне набавке 
Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – citarabin 500mg, ЈН бр 404-4-110/19-61 

 
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту Републички фонд) је, за потребе 

здравствених установа из Плана мреже, спровео поступак јавне набавке Цитостатик са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова – citarabin 500mg, ЈН бр 404-4-110/19-61, на основу којег је дана 09.10.2019. године између 
осталог, закључио оквирни споразум бр. 90-1/19 са добављачем Ino-pharm d.o.o., а о чему су здравствене 
установе обавештене Инструкцијом у вези закључивања уговора бр. 404-1-56/19-9 од 10.10.2019. године. 

Kлинички центар Крагујевац, упутио је захтев Републичком фонду за хитно обезбеђивање 
предметног лека, заведен под бројем 404-1-56/19-22 од 23.01.2020. године. 

Имајући у виду да су здравствене установе закључивале уговоре у складу са објављеном 
расподелом лека citarabin 500 mg, овим путем врши се прерасподела 60 бочица лека citarabin 500 mg, 
заштићеног назива Alexan Ebewe/Cytarabine, из Клиничког центра Војводине у Клинички центар Крагујевац.  

Сходно наведеном, Kлинички центар Крагујевац може закључити уговор за додатне количине од 

60 бочица предметног лека, а на основу оквирног споразума. 90-1/19 од 09.10.2019. године са 

добављачем Ino-pharm d.o.o.  

Клиничком центру Војводине опредељена количина умањена је за 60 бочица, тако да укупно 

опредељена количина сада износи 135 бочица предметног лека. Сходно наведеном потребно је анексом 

уговора, са добављачем Ino-pharm d.o.o., исту умањити.   

Напомињемо да је на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке2019/ Оквирни 
споразуми2019/ Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – citarabin 500mg, ЈН бр. 404-4-110/19-61, 
односно на адреси http://www.javnenabavke.rfzo.rs/index.php/n-2019/virni-sp-r-zu-i-2019 објављена 
ажурирана расподела по здравственим установама, након извршене прерасподеле.  

 Начин закључивања уговора је детаљно објашњен у Инструкцији бр. 404-1-56/19-9 од 10.10.2019. 
године. 
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