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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

СВИМ ФИЛИЈАЈПАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ 

- Директору -

ПРЕДМЕТ: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке, 
Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, бр. јн 404-1-110/22-19, за период до 15.03.2023. године, 
за апотеке из Плана мреже здравствених установа које издају лекове на рецепт

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за 
потребе здравстрених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку - Лекови са Листе А и Листе 
А1 Листе лекова, бр. јн 404-1-110/22-19, на основу којеје дана 11.07.2022. године закључио оквирне 
споразуме са изабраним добављачима.

Апотекама које издају лекове на рецепт, је достављена Инструкција бр. 404-1-23/22-31 од
06.10.2022. године, у складу са којом су исте закључивале уговоре за лекове који су предмет јавне 
набавке за период до 17.01.2023. године.

Имајући у виду да је наведени период истекао, овим путем Вас обавештавамо да, од дана 
пријема ове инструкције, апотеке које издају лекове на рецепт могу приступити закључењу нових 
уговора за период до 15.03.2023. године.

Апотеке достављају захтев за сагласност у складу са обрасцем који се може наћи на 
интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/јавне набавке 2022/0квирни споразуми 
2022/лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/22-19, односно на следећој адреси: 
https://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/nn2022/okvirnisp2022, и то електронским путем искључиво 
на адресу saqlasnostizu@rfzo.rs

У случају потребе за закључивањем уговора за додатне количине за период до
15.03.2023. године, апбтеке се обраћају Републичком фонду за сагласност, узимајући у обзир 
динамику испоруке, стање залиха, планирану потрошњу, као и расположива средства.

Такође, з.а сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво 
на адресу cjn.aa1listarfzo@rfzo.rs

Филијала је у обавези да проследи ову Инструкцију електронским путем свим 
апотекама из Плана мреже здравствних установа са свог подручја, које издају лекове на 
рецепт.

С поштовањем, __ _
' ,  ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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