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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД 

-Директору-

Лредмет: Достава Инструкције у вези закључивања уговора за набавку Лека за лечење ретких 
болести е!оби1Габе а!Га, број ЈН 404-4-110/18-11

Републички фонд за здравствено осигурање је (у даљем тексту: Републички фонд), за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Лека за лечење ретких болести е^зи^абе 
аКа, бр ЈН 404-4-110/18-11 на основу које је дана 09.05.2018. године закључио Оквирни споразум са 
добављачем М О-рћагт сЈ.о.о. из Београда:

Назив партије Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина

Процењена
јединична

цсна
Понуђач

еЈози^азе аКа копсеп*га1 га гае1ж>г 
га ЈпШгЈји 5 тд/5 т1 вос1са 1.859 92.337,30 1ИО-рћагт сј.о.о.

Скенирани закључени оквирни споразум, модел уговора и спецификација лека са ценама могу се 
наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Централизоване јавне набавке 
2018/0квирни споразуми/ Лек за лечење ретких болести е1оби№азе аКа, односно на следећој интернет 
адреси ћцр://уууууу.јаупепавауке.гј20.гб/јпсјех.рнр/п2017/окујгпј5рога2итј2017/37ч1пса1едоп5есј/1031-
окуЈгпЈ5Рога2итЈ2017.

Појединачне уговоре за предметно добро, закључују непосредно здравствене установе са 
изабраним добављачем према табели расподеле која се налази у прилогу ове Инструкције.

Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина лека за коју се закључује уговор. 
Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је у уговор (члан 3. став 
3), потребно унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са две децимале). Сваки модел уговора садржи, 
поред Прилога 1, и Прилог 2 -  Образац КВИ који ће здравствена установа користити лриликом 
кварталног извештавања Управе за јавне набавке у складу са чланом 132. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Наиме, приликом попуњавања Прилога 1 уговора, у Прилогу 2 -  Образац КВИ се аутоматски 
приказују сви неопходни подаци за евидентирање појединачних уговора о јавној набавци, а које је 
потребно да Републички фонд достави здравственој установи, како би иста била у могућности да сачини 
квартални извештај за Управу за јавне набавке,

Након израде уговора и попуњавања Прилога 1 уговора, потребно је да здравствена установа 
одштампа и Прилог 2 уговора који ће приложити уз исти, а у циљу лакшег извештавања Управе за јавне 
набавке.

Напомињемо да је оквирни споразум закључен дана 09.05.2018. године, за период од 6 (шест) 
месеци, односно до 09.11.2018. године.

Посебно напомињемо да здравствена установа не треба да доставља примерке закључених 
уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда. Скенирани уговори се
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Рспублички фпил чдр;::^:п:?

достављају матичној Филијали Републичког фонда. Филијала чува скениране уговоре у електронском 
облику за своју евиденцију, и исте не прослеђује Дирекцији Републичког фонда.

Праћење потрошње и испоруке лекова за које сузакључени оквирни споразуми, све здравствене 
установе ће вршити кроз апликацију за праћење централизованих јавних набавки ћНрз://сјп.гиз.гГго.гз/. у 
складу са инструкцијом и корисничким упутством бр. 404-1067/16 од 14.11.2016. године.

За сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво на адресу 
сјп. ге1кево1е8К@гћ:о. ге.

Потребно је да са садржином ове Инструкције упознате доле наведене здравствене 
установе са свог подручја.

ФИЛИЈАЛА РФЗО НАЗИВЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Београд

Институт за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије "Др Вукан Чупић"

Универзитетска дечја клиника

С поштовањем,

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ч\  ■■ уУ
Прилог: Расподела лека екззиКаее а^а по здравственим установам ,ао^

60018.36/24
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ЛЕК ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ Е1-051Л.РА5Е А1_РА, број ЈН 404-4-110/18-11

Табела: Расподела лека по здравственим установама

Назив здравствене установе Предмет набавке Обољење
ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА Заштићен назив лека

Укупна количина лека за 
шест месеци (датум 

инструкције 
10.05.2018.године)

Институт за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије "Др Вукан 

Чупић"
е1ози!Гаге а^а МР5 IV ћоаса 1.379 У Јтш т 1.379

Универзитетска дечја клиника е1ози1^аге а№а МР5 IV восиса 480 \/!ПП!2Јт 480


