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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАПАМА
ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања анекса уговора на основу Анекса оквирног
споразума у поступку јавне набавке Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину,
бр. ЈН 404-1-110/19-84
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе
здравствених установа из Плана мреже, спровео поступак за јавну набавку Лекова са Листе А и Листе А1
Листе лекова за 2020. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-84 и дана 18.03.2020. године закључио оквирне
споразуме, о чему су здравствене установе биле обавештене Инструкцијом 08/2 број: 404-1-81/19-53 од
23.03.2020. године.
Дана 01.12.2020. године добављач „Рагта1одЈзГ с1.о.о. је обавестио Фонд да је за партије 795 А1_\/01_АМ10 Т, ЈКЛ: 1329081 и 796 - А1_\/01_АМ10 Т, ЈКЛ: 1329081 измењено Решење Агенције за лекове и
медицинска средства бр. 515-01-02820-18-001 и 515-01-02821-18-001 од 15.03.2019. године, и то у делу
назива лека.
У складу са Решењима Агенције за лекове и медицинска средства бр. 515-01-00166-20-001 и 51501-00166-20-002 од 02.03.2020. године, назив лека је измењен тако да, уместо „АК/о1апгнс1 Т“, сада гласи
„РоуеПс!®".
Сходно
споразума бр.
А1_\/01_АМ10 Т,
Спецификација

наведеном Републички фонд је дана 01.12.2020. године закључио Анекс оквирног
24-3/20 са добављачем Рагта1одЈз{ <±о.о., којим се врши измена у партијама 795 ЈКЛ: 1329081 и 796 - А1_\/01_АМ10 Т, ЈКЛ: 1329081, у прилогу 2 оквирног споразума лекова са ценама, у делу назива партије.

У скпаду са наведеном изменом, извршена је измена и прилога 1 - Спецификација лекова са
ценама, модела уговора за лекове за осигурана лица фонда и модела уговора за лекове који нису о
трошку фонда и за лекове који се издају на рецепт, а који су прилог 3 и прилог 4 оквирног споразума.
Здравствене установе које имају већ закључене уговоре, за партије 795 и 796, на основу Оквирног
споразума бр. 24-3/20 су у обавези да одмах након пријема ове Инструкције, приступе закључењу анекса
уговора са добављачем Рагта1одЈз1 сј.о.о., а у скпаду са одредбама Анекса оквирног споразума бр. 243/20 од 01.12.2020. године.
Сходно наведеном скенирани закључен анекс оквирног споразума са пратећим прилозима се
може наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Централизоване јавне
набавке 2020/0квирни споразуми/Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, односно на
следећој адреси: Н11р з :/Ауула/.јаупепаћауке. гЈго.гз/тсЈех.р1пр/п2020/окуЈгпЈзр2020.
Напомињемо да је здравствена установа у обавези да сама изради модел Анекса
уговора у складу са горе наведеним.
Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво на
адресу С1П. аа111з1а(а)1110. гз.
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Потребно је да са садржином ове Инструкције упознате све здравствене установе из Плана
мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе предметно добро.
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