
  
На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник 

РС“ бр. 107/05,  109/05 – исправка, 30/10-др.закон, 57/11, 110/12 – одлука УС, 

119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), а у вези са 

чланом 70. ст. 4.-11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину 
(„Службени гласник РС“ број: 106/18), Републички фонд за здравствено осигурање 
(у даљем тексту: Републички фонд) упућује  
 

 
Ј А В Н И  П О З И В 

 
апотекама које нису у Плану мреже, за закључивање уговора ради 
снабдевања, у 2019. години, осигураних лица лековима са Листе лекова и 
одређеном врстом помагала која се издају на терет средстава обавезног    
здравственог осигурања  
 
  
 
 I ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 
 Предмет уговора који се  закључује по овом јавном позиву је снабдевање 
осигураних лица Републичког фонда, у 2019. години, лековима са Листе лекова  
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања  и 
одређеном врстом помагала, у складу са општим актом Републичког фонда којим је 
уређено остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала.  
 
 II ПРАВО НА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
 На основу овог јавног позива право на закључивање уговора има апотекa 
која ниje обухваћена Уредбом о Плану мреже здравствених установа ("Службени 
гласник РС", бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 
111/17, 114/17-исправка,13/18 и 15/18-исправка), којa je основанa као приватна 
пракса или апотека oснована као установа средствима у приватној својини, која 
испуњава услове за обављање фармацеутске делатности, у складу са законом 
којим је уређена здравствена заштита и актима за спровођење тог закона. 
 Испуњеност услова за обављање фармацеутске делатности доказује се:  
 1) решењем Министарства здравља о испуњености услова за обављање   
фармацеутске делатности, 
 2)  решењем о регистрацији, 
 3) потврдом Министарства здравља да за апотеку, у време подношења 
понуде за закључење уговора, није на снази забрана обављања делатности. 
 Документацију из тач. 1) - 3) овог става нису у обавези да достављају 
апотеке које су закључиле уговор са Републичким фондом за здравствено 
осигурање у 2018. години, већ само апотеке које први пут ступају у уговорни 
однос. 
          Ако апотека, која је основана као установа  у свом саставу има више 
огранака, уговор се закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време 
закључења уговора са адресом  која је наведена у понуди за закључење уговора.  
          Апотека основана као установа нема право да после рока за закључење 
уговора издаје лекове на терет обавезног здравственог осигурања у новом огранку 
који није био у понуди  за закључење уговора, као и огранку који је био  у понуди за 
закључење уговора, а који промени адресу која је наведена у понуди и за чији је 
почетак рада на новој адреси, у складу са законом, неопходно доношење решења 
о испуњености услова за обављање фармацеутске делатности од стране 
надлежног  здравственог инспектора. 
 
 



          
          Новим огранком у коме апотека основана као установа нема право да издаје 
лекове на терет обавезног здравственог осигурања, сматра се и нова 
организациона јединица (огранак) у којој се издају лекови на рецепт и која је 
регистрована као ново седиште апотеке. 
           Ако у току уговорног периода дође до промене форме апотеке (наставак 
рада предузетника у форми установе) или статусне промене припајања, на основу 
којих се обезбеђује, у складу са законом, континуитет права и обавеза из уговорног 
односа са Републичким фондом, лекови на рецепт и одређена врста помагала могу 
се издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени 
обавезом издавања лекова у време закључења уговора, односно који су били 
наведени у понуди за закључење уговора. 
 
           III ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
 Понуда се доставља Филијали Републичког фонда на подручју чије 
надлежности  апотека има седиште.  
 Понуда мора да садржи и следеће податке: 
 - изјаву да се прихватају општи услови за закључивање уговора утврђени 
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, односно да се 
намерава  закључити уговор о снабдевању осигураних лица лековима на рецепт са 
Листе лекова и одређеном врстом помагала осигураним лицима Републичког 
фонда, 
 - назив и тачну адресу апотеке, односно огранака апотеке (ако се ради о 
апотеци која је основана као установа), редни број огранка, број телефона, односно  
бројевима телефона за сваки огранак , као и e-mail адресу апотеке, односно  
огранака апотеке, 
 - подаци о радном времену и евентуалним  дежурствима, 
 - матични  број, 
 - порески идентификациони број, 
            - број рачуна и назив банке код које се води, 
 - подаци o дипломираном фармацеуту, односно магистру фармације 
руководиоцу апотеке, односно огранка, који је одговоран за стручни рад. 
           Уговор се закључује са филијалом којој је достављена понуда. 
           Модели понуда (за предузетника и за установу) налазе се у прилогу 
овог јавног позива. 
            Ако апотека у свом саставу има огранке, уз понуду се обавезно 
доставља извод из регистра у коме се налази списак огранака у саставу 
апотека који је идентичан са списком огранака наведених у понуди. 
            
           IV ЦЕНЕ ЛЕКОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
           Лекови са Листе лекова уговарају се по цени која је постигнута у поступку 
централизоване јавне набавке коју спроводи Републички фонд, са прописаном 
маржом и порезом на додату вредност. 
            Цене лекова које су постигнуте у поступку централизоване јавне набавке 
објављују се на порталу Републичког фонда у делу “рецепти и помагала“.     
            Ако је у спроведеном поступку централизоване јавне набавке постигнута 
нижа цена лека у односу на цену лека постигнуту у претходном поступку 
централизоване јавне набавке, цена лека који је набављен у претходном поступку 
јавне набавке и налази се на залихама апотеке у тренутку закључења оквирног 
споразума, може се примењивати најдуже у року од 15 дана рачунајући од дана 
објављивања, на интернет страници Републичког фонда, оквирног споразума који 
се закључује између Републичког фонда и добављача. 
            Ако је у спроведеном поступку централизоване јавне набавке постигнута 
виша цена лека у односу на цену лека постигнуту у претходном поступку 
централизоване јавне набавке, апотека је у обавези да лек који је набављен у 
претходном поступку јавне набавке и налази се на залихама апотеке у тренутку 



закључења оквирног споразума фактурише по цени из претходног поступка јавне 
набавке до утрошка тих залиха. 
            Информација о закључивању оквирног споразума објављује се на интернет 
страници Републичког фонда.         
            Изузетно, за лекове са Листе лекова за које цена није утврђена у поступку 
централизоване јавне набавке, уговор са апотеком закључује се на основу набавне 
цене лека умењене за попусте исказане у фактури добављача, која не може бити 
виша од цене лека утврђене Листом лекова.   
            Помагала која се издају преко апотеке уговарају се по набавној цени која не 
може бити виша од највишег износа накнаде за помагало, који је утврђен 
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину(„Службени гласник 
РС“, број: 106/18) - Прилог 8., са прописаном маржом и порезом на додату 
вредност.              
            Плаћање за издате лекове и помагала Републички фонд ће вршити у року 
до 60 дана од дана пријема фактуре у Филијали Републичког фонда са којом је 
закључен уговор. 
 
 V  РОК ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  
 
 Уговор по овом јавном позиву може се закључити до 31. јануара 2019. 
године. 
            Изузетно, у случају јавно-приватног партнерства, односно закупа 
огранака апотеке у јавној својини од стране апотеке у приватној својини, 
уговори се могу закључити и после 31. јануара 2019. године 
            Уговори по овом јавном позиву закључују се за период до 31.12.2019. 
године. 
              
   
13/1Број: 450 – 4/19  
Београд, 3. јануара 2019. године 
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