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Сектор за јавне набавке 
08 број: 404-1-12/17- Ц
26.04.2018. године

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 

-Директору-

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

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

Предмет: Обавештење о прерасподели лека за лечење ретких болести - разЈгеоИсЈ 40 тд  
(бЈдшГог 40 тд )

Републички фонд за здравствено осигурање је, за потребе здравствених установа из Плана 
мреже, спровео поступак јавне набавке Лекова за лечење ретких болести, бр. ЈН 404-1-110/17-14, на 
основу којег је, између осталог, дана 29.06.2017. године закључио оквирни споразум бр. 45-2/17 са 
добављачем Рагта^одјб! с!.о.о., за партије 5, 9, 10 и 11, а о чему су здравствене установе обавештене 
Инструкцијом у вези закључивања уговора бр, 404-1-12/17-22 од 04.07.2017. године.

Дана 26.04.2018. године Сектору за јавне набавке Дирекције Републичког фонда за здравствено 
осигурање достављено обавештење Комисије Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење 
урођених болести метаболизма (у даљем тексту: Комисија) са електронске седнице, одржане дана
26.04.2018. године, у којем се наводи да је Комисија сагласна да се, ради обезбеђивања континуитета у 
снабдевању и терапији леком разЈгеоИс! 40 тд  изврши прерасподела 2 ампуле лека из Клиничког центра 
Србије у Клинички центар Војводине.

Сходно горе наведеном, извршена је прерасподела лека разЈгеоИсЈ 40 тд, заштићеног назива 
Зјдп^ог 40 тд, тако што је Клиничком центру Србије умањена количина предметног лека за 2 ампуле, док 
је Клиничком центру Војводине опредељена количина од 2 ампуле.

У скпаду са наведеним, Клинички центар Војводине, након пријема овог обавештења, може 
приступити закључењу уговора са добављачем Рагта1одЈз* с1.о.о., за партију 10, за лек разЈгеоИд 40 тд, у 
количини од 2 ампуле, док Клинички центар Србије, на основу оквирног споразума бр. 45-2/17, може 
закључити уговор за предметни лек максимално до количине од 38 ампула, уместо до количине 40 
ампула колико је претходно опредељено овој установи.

Напомињемо да је на интернет страници Републичког фонда за здравствено осигурање, у делу 
Јавне набавке/Централизоване јавне набавке 2017/0квирни споразуми/Лекови за лечење ретких 
болести, односно на адреси

1пЦр:/Аллл/шаупепа&ауке.^2О.гб/ЈП(Јех.р|1Р/п2017/окуЈт18РОга2итЈ2017
објављена нова расподела по здравственим установама, након извршене прерасподеле.



Начин закључивања уговора је детаљно објашњен у Инструкцији бр. 404-1-12/17-22 
04.07.2017. године која је, такође, објављена на горе наведеној адреси.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
:.А ЈА.ВНЕ НАБАВКЕ

;у М1арија.Л^»
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