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08/2 број: 404-1-14/19- 
2)0 .06.2020. године

ПРЕДМЕТ: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке 
Цитостатика за Листе Б и Листе Д Листе лекова ЈН бр. 404-1 -110/19-15, за период до 19.10. 
2020. године

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за 
потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, спровео поступак 
јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019, ЈН бр. 404-1-110/19-15, 
на основу ког је закључио оквирне споразуме са изабраним добављачима.

Инструкцијом 08/2 број; 404-1-14/19-4S од 29.10.2019. године, Исправком инструкције бр. 
404-1-14/19-50 од 30.10.2019. године и Инструкцијама бр. 404-1-14/19-53 од 23.01.2020 годиие и 
бр. 404-1-14/19-56 од 18.03.2020. године (у даљем тексту: Инструкције), је поред осталог 
одређено да су здравствене установе у обавези, да уговоре на основу оквирних споразума 
закључених након слроведеног поступка централизоване јавне набавке Цитостатика са Листе Б 
и Листе Д Листе лекова за 2019, ЈН бр. 404-1-110/19-15, закључују на количине дате у табели -  
Расподела по ЗУ, за период до јуна месеца. У складу са наведеним инструкцијама, 
здравствене установе су биле у обавези да, у циљу добијања сагласности за уговарање 
додатних количина предметних добара, Републичком фонду достављају податке о уговореним, 
испорученим и утрошеним количинама за добара која су предмет конкретног уговора.

Имајући у ’ виду да је истакло треће тромесечје, у прилогу је дата Расподела по 
здравственим 'установама за последњи квартал у реализацији оквирних споразума закључених 
у предметном поступку јавне набавке, односно за период од 30,06.2020. године до 19.10.2020. 
године у којој су су наведене количине на које ће се закључивати уговори до истека оквирних 
споразума, а која је објављена и на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне 
набавке за 2019. год./Оквирни споразуми 2019/ Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова 
за 2019, ЈН бр. 404-1-110/19-15/Расподела по ЗУ.

Напомињемо да здравствене установе које нису достављале табеле за извештавање, 
нису обухваћене расподелом датом за последњи квартал у реализацији оквирних споразума.

Приликом закључивања уговора, као и извештавања о реализацији уговора потребно је у 
свему поступити у складу са горе наведеним инструкцијама.

Филијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим 
здравственим устаковама из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене 
заштите користе лекове који су предмет ове јавне набавке.

С поштовањем,

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
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