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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА 

ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ

Предмет: Обавештење о закљученом Анексу II Оквирног споразума бр. 1-4/18 за партију 10, у 
постулку јавне набавке Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним 
материјалом који је неопходан за њихову уградњу, број ЈН 404-1-110/17-37

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Интраокуларних сочива са пратећим 
специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, број ЈН 404-1-110/17-37, на 
основу које је, између осталог, са Добављачем OKTAL PHARMA d.o.o., дана 08.01.2018. године закључио 
Оквирни споразум број 1-4/18 и дана 24,01.2018. године закључио Анекс оквирног споразума број 1-4/18, 
за партију 10, о чему су здравствене установе биле обавештене Инструкцијама број: 404-1-36/17-87 од 
11.1.2018. и 404-1-36/17-89 од 26.1.2018. године.

Дана 1.2.2019. године, добављач OKTAL PHARMA d.o.o., обавестио је Републички фонд да је од 
АЛИМС-а добио Решење о измени решења бр. 515-02-03236-15-001 од 8.3.2016. године, о упису 
медицинског средства у Регистар медицинских средстава, за партију 10 -  Комбинација Натријум 
хијалуроната (од 1,4% - 4%) у хондроитин сулфате (од 3%-5%) или Натријум хијалуронат концентрације 
3%, заштићеног назива Healon EndoCoat 0.85ml (model. VT585), произвођача Abott Medical Options Inc. У 
поменутом Решењу број: 515-02-02600-18-001 од 03.01.2019. године, које је Добављач доставио уз своје 
обавештење као доказ, дошло је до промене „произвођачаТпроизводно место".

Сходно наведеном, Републички фонд и Фонд за СОВО су дана 22.02.2019. године закључили 
Анекс II Оквирног споразума бр. 1-4/18, са Добављачем OKTAL PHARMA d.o.o. за партију 10, којим се у 
прилогу 2 -  Спецификација материјала са ценама, као и прилогу 3 -  Модел уговора, односно, у прилогу 1 
истог -  Спецификација материјала са ценама, променио назив произвођача, тако да уместо „Abott 
Medical Optics Inc.", сада гласи „Johnson & Johnson Surgical Vision lnc.“.

Сходно наведеном скениран закључен Анекс il оквирног споразума, измењен Прилог 3 -  Модел 
уговора, као и прилог 1 уговора -  Спецификација материјала са ценама, могу се наћи на интернет 
страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Документа/Архива РФЗО 2017/0квирни споразуми 
2017/ Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за 
њихову yrрадњу/, односно на следећој адреси:

https://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/dokunnenta/rhiv-rfz-2017/okvirnisporazumi2017

Напомињемо да Здравствене установе које имају закључене уговоре на основу горе 
наведеног оквирног споразума, нису у обавези да пристуле закључењу анекса уговора са 
добављачем OKTAL PHARMA d.o.o. из Београда, већ су у обавези да приликом закључења нових 
уговора користе ажуриран прилог 1 уговора -  Спецификација материјала са ценама, у складу са 
закљученим Анексом II оквирног споразума.

Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво на
адресу cin.sociva@rfzo.rs .
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Потребно је да са садржином овог Обавештења упознате све здравствене установе из 
Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе предметно дборо.
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