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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
-Директору-

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке Лекова за
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, бр. ЈН 404-1-110/19-98
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за
потребе здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Лекова за лечење лица
која нису осигурана код РФЗО, на основу које је дана 25.03.2020. године закључио оквирне
споразуме са изабраним добављачима и то за период од 9 (девет) месеци.
Здравствене установе могу, одмах након пријема ове Инструкције, приступити закључењу
уговора са добављачима, за партије које су наведене у excel табели у прилогу ове Инструкције,
а за које је Републички фонд закључио оквирне споразуме.
Напомињемо да је поступак предметне јавне набавке за партије 1, 5, 9, 18, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 52, 59, 60, 61, 66, 69, 71, 74, 75, 77, 78, 80, 90, 94, 97, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 132, 134, 137, 139,
142, 143, 146, 155, 158, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 191, 204, 210, 213, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 223, 227, 228, 236, 239, 240, 253, 256, 260, 262, 270, 271, 272, 276, 280, 296, 297, 299,
300, 303, 304, 306, 307, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 326, 329, 331, 332, 336, 337, 338, 342,
349, 353, 357, 365, 366, 367, 368, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 388, 389, 402, 404, 405, 412, 413,
414, 418, 432, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 452, 453, 454, 460, 471, 472, 473, 486, 487, 520,
539, 540, 541, 549, 555, 572, 574, 578 и 580, обустављен из разлога што није пристигла ни једна
понуда. Поступак јавне набавке за наведене партије биће покренут када буду испуњени
законом прописани услови
Скенирани закључени оквирни споразуми, модели уговора и лрилози 1 и 2 уговора се
могу наћи на интернет страиици Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2020
год./Оквирни споразуми 2020,/Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО.ЈН бр. 4041-110/19-98,
односно
на
следећој
адреси: https://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n202Q/okvirnisp202Q.
Појединачне уговоре за предметна добра закључују непосредно здравствене установе
са изабраним добављачима према моделима уговора који се могу наћи на горе наведеној
интернет страници.
Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина предметног лека за који се
закључује уговор. Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако
да је у уговор (члан 3. тачка 3.9.), потребно само унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са
две децимале). Сваки модел уговора садржи, поред Прилога 1, и Прилог 2 - Образац КВИ.
Здравствена установа има обавезу да у складу са Инструкцијом 08 бр. 404-209/20, од
25.2.2020. године, објави обавештење о заклзученим уговорима у законском року.
Приликом попуњавања Прилога 1 уговора, у Прилогу 2 - Образац КВИ, се аутоматски
приказују сви неопходни подаци за евидентирање појединачних уговора о јавној набавци, а које
Републички фонд доставља здравственој установи како би иста била у могућности да сачини
квартални извештај за Управу за јавне набавке, у складу са чланом 132. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Након израде уговора и попуњавања Прилога 1 уговора, потребно је да здравствена
установа одштампа и Прилог 2 уговора који ће приложити уз исти, а у циљу лакшег
извештавања Управе за јавне набавке.
Како је предмет јавне набавке за партију 315 - tiopental - natrijum 500 mg, лек са Листе Д
Листе лекова, у циљу благовременог добијања законом предвиђене документације за промет

нерегистрованих лекова и обезбеђивања континуитета у снабдевању, здравствене установе
које имају потребу за леком tiopental - natrijum 500 mg су у обавези да се обрате добављачу
Licentis d.o.o. електронским путем на адресу office@licentis.rs. како би им исти доставио
Овлашћење за увоз нерегистрованог лека и Предлог за увоз нерегистрованог лека.
Потребно да здравствене установе у Овлашћењу за увоз нерегистрованог лека унесу
количину која им је неопходна за период од 9 (девет) месеци, односно до истека важења
оквирног споразума,
Посебно напомињемо да здравствене установе не треба да достављају примерке
закључених уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда.
Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се e-mail-ом,
искључиво на адресу cin.blista@rfzo.rs.
Филијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим
здравственим установама из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене
заштите користе предметне лекове.
С поштовањем,

Прилог 1: Табела - Списак лекова за које су закључени оквирни споразуми;
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