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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

ФИЛИЈАЛА ЗА ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ, НОВИ САД 
-Директору-

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА „Др ВУКАН ЧУПИЋ“ 
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

-Директору-

Предмет: Обавештење о прерасподели лека за лечење ретких болести е1о8и[Газе а1Га 
(заштићеног назива \/1М121М)

Републички фонд за здравствено осигурање је, за потребе здравствених установа из Плана 
мреже, спровео преговарачки поступак јавне набавке Лека за лечење ретких болести - е^зи^азе а^а, бр. 
ЈН 404-4-110/18-11, на основу којег је дана 09.05.2018. године закључио оквирни споразум бр. 35-1/18 са 
добављачем 1МО-р11аггп сЈ.о.о., а о чему су здравствене установе обавештене Инструкцијом у вези 
закључивања уговора бр. 404-1-11/18-12 од 10.05.2018. године.

Дана 23.03.2018. години Комисија Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење 
урођених болести метаболизма је донела одлуку да се обезбеди терапија за лечење осигураног лица у 
Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.

Како је оквирни споразум бр. 35-1/18 закључен за лек еЈозиКазе а^а (заштићеног назива \ЛМ121М) 
за период од 6 месеци, односно до 09.11.2018. године, а имајући у виду да је Републички фонд за 
здравствено осигурање дана 22.05.2018. године закључио нови оквирни споразум бр. 37-3/18 за исти лек 
у поступку јавне набавке Лекова за лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/18-10, а који за лек 
е1о5иКабе а^а ступа на снагу и примењује се од 09.11.2018. године, неопходно је, из горе наведених 
разлога, извршити прерасподелу лекова по здравственим установама.

Сходно наведеном извршена је прерасподела лека е1о5и1Газе а!̂ а, заштићеног назива \/1М121М, 
тако што је Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ умањена количина 
предметног лека за 240 бочица, док је Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 
опредељена наведена количина од 240 бочица.

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, након пријема овог обавештења, 
може приступити закључењу уговора са добављачем ^О-рМагт сј.о.о., за лек е!о5и1Га8е аКа, у количини 
од 240 бочица, док Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, на основу 
оквирног споразума бр. 35-1/18, може закључити уговор за предметни лек максимално до количине од 
1.139 бочица, уместо до количине од 1.379 бочица колико је првобитно опредељено овој установи.

Напомињемо да је на интернет страници Републичког фонда за здравствено осигурање, у делу 
Јавне набавке/Централизоване јавне набавке 2018/0квирни споразуми/Лек за лечење ретких болести 
екзбиКазе а^а, односно на адреси Мир://у\лл/\л/.јаупепа1зауке.г(го.г5/јпс{ех.р|1р/п2018/окујтј5рога2:итј2018 
објављена нова расподела по здравственим установама, након извршене прерасподеле.



Сспуолкчкк фонл

Начин закључивања уговора је детаљно објашњен у Инструкцији бр. 404-1-11/18-12 од
10.05.2018. године која је, такође, објављена на горе наведеној адреси.

С поштовањем,
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