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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД
ФИЛИЈАЛА ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ
ФИЛИЈАЛА ЗА ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
ФИЛИЈАЛА ЗА ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАРВОЈВОДИНЕ
- Директору -

ПРЕДМЕТ: Инструкција за закључивање уговора на основу Оквирног споразума за јавну набавку
лекова за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58, за партију 5 - Глатирамер
ацетат јачине 40 mg за нове пацијенте

Републички фонд за здравствено осигурање је, у име и за рачун здравствених установа, спровео
јавну набавку лекова за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58, на основу
које је дана 11.02.2019. године закључио Оквирне споразуме са добављачима за партије 1 - Интерферон
бета 1а јачине 44 mcg, 2 - Интерферон бета 1а јачине 30 mcg, 3 - Интерферон бета 16 и 4 - Глатирамер
ацетат јачине 40 mg за постојеће пацијенте, о чему су здравствене установе обавештене Инструкцијом за
закључивање уговора број 404-1-56/18-40 од 22.02.2019. године и дана 07.03.2019. године закључио
анексе оквирних споразума, о чему су здравствене установе обавештене Инструкцијом за закључивање
уговора на основу анекса оквирних споразума број 404-1-56/18-43 од 11.03.2019. године.
Даиа 07.03.2019 године Републички фонд за здравствено осигурање закључио је оквирни
споразум број 5-3/19 са добављачем Farmalogist d.o.o. за доле наведени лек:

Број
партије

Назив партије
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трошку Фонда
за период од
12 месеци

5

Глатирамер ацетат
јачине 40 mg за нове
пацијенте

REMUREL

кутија

468

Количина о
трошку
Добављача за
период од 12
месеци
936

Скенирани закључени оквирни споразум, модели уговора и ажурирана расподела по
здравственим установама, којом је обухваћена и партија 5, се могу наћи на интернет страници
Републичког фонда за здравствено осигурање, у делу Јавне набавке 2019/0квирни споразуми
2019/Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, односно на следећој адреси:
http://iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n-2019/virni-sp-r-zu-i-2019 .
Појединачне уговоре за наведени лек, закључују непосредно здравствене установе са изабраним
добављачем за којег постоје посебни модели уговора, који се могу наћи на горе наведеној интернет
страници, и то посебан модел уговора за лекове за осигурана лица Републичког фонда и посебан модел
уговора за лекове који се финансирају из других извора за које здравствена установа нема закључен
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са
Републичким фондом.

У складу ca одредбама оквирног споразума, добављач је у обавези да, за испоручена добра за
осигурана лица Републичког фонда, један примерак отпремнице и фактуре доставља, у електронској
форми, надлежној филијали Републичког фонда.
Напомињемо да је оквирни споразум закључен дана 07.03.2019. године, за период од 12 месеци,
и важи до 07.03.2020. године.
Здравствене установе могу приступити закључењу уговора са добављачем, након пријема ове
Инструкције,
У случају потребе за закључивањем уговора за додатне количине, здравствене установе се
обраћају Републичком фонду за здравствено осигурање за сагласност путем елекгронске поште, на
адресу cin.clista@rfzo.rs.
Посебно напомињемо да здравствене установе не треба да достављају примерке закључених
уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда. Скеиирани уговори се
достављају матичној Филијали Републичког фонда. Филијала чува скениране уговоре у електронском
облику за своју евиденцију, и исте не прослеђује Дирекцији Републичког фонда.
Праћење потрошње и испоруке лекова за које су закључени оквирни споразуми, све здравствене
установе ће вршити кроз апликацију за праћење централизованих јавних набавки https://cin.zus.rfzo.rs/. у
складу са инструкцијом и корисничким упутством бр. 404-1067/16 од 14.11.2016. године.
За сва даља питања и информације, потребно је обраћати се елекгронским путем, искључиво на
адресу cin.clista@rfzo.rs.

С поштовањем,
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