Ha основу члана 212а став 8. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник PC”, бр.
107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС и 119/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник PC”, 55/05, 71/05 – исправка,101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),
Влада доноси
У Р Е Д БУ
о измени и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке*
Члан 1.
У Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
(„Службени гласник PC”, број 29/13), у члану 5. додаје се нови став 3. који гласи:
„Стручно- методолошко упутство и јединствени образац из става 1. овог члана Институт за јавно
здравље Србије доноси најкасније до 31. јануара текуће буџетске године за припрему плана потреба
здравствених установа за спровођење централизованих јавних набавки за наредну буџетску годину.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 2.
Члан 17. мења се и гласи:
„До почетка спровођења централизованих јавних набавки у складу са Планом централних јавних
набавки за 2015. годину на основу ове уредбе, Републички фонд спроводи централизоване јавне
набавке за потребе здравствених установа у 2013. години, са којима има закључене уговоре о пружању
здравствене заштите, у складу са законом, и то:
1) лекови са Листе лекова:
(1) цитостатици са Ц Листе лекова,
(2) лекови за лечење хемофилије,
(3) еритропоетини,
(4) биолошки лекови за лечење Chronove болести и Улцерозног колитиса,
(5) биолошки лекови за лечење реуматоидних болести,
(6) пегиловани интерферон алфа 2а и 26,
(7) интерферон бета 1а и 16,
(8) вакцине за обавезну имунизацију, осим вакцине и хуманог имуноглобулина против
беснила,
(9) глатирамер ацетат,
(10) антитуберкулотици прве линије;
(11) лекови за лечење урођених болести метаболизма,
2) уградни материјал:
(1) графтови,
(2) ендоваскуларни графтови,
(3) валвуле и рингови,
(4) коронарни стентови,
(5) коронарни стентови обложени леком,
(6) периферни стентови,
(7) каротидни стентови,
(8) пејсмејкери и дефибрилатори,
(9) интраокуларна сочива;
3) материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјалаза
дијализу;
4) медицинска средства за једнократну употребу
(1) аутотрансфузиони системи/ сетови за интраоперативно спашавањекрви,
(2) балон катетери.”

* Објављена у “Службеном гласнику РС” број 49 од 5. јуна 2013,ступила на снагу 6.јуна 2013.

Члан 3.
После члана 17. додаје се члан 17а који гласи:
„До почетка спровођења централизованих јавних набавки у складу са Планом централних јавних
набавки за 2015. годину на основу ове уредбе, Републички фонд спроводи централизоване јавне
набавке
за потребе здравствених установа у 2014. години, са којима има закључене уговоре о пружању
здравствене
заштите, у складу са законом, и то:
1) лекови са Листе лекова у складу са списком лекова који је сачињен према генеричким
називима
лекова са Листе лекова и који је дат у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део, осим лекова који се
издају
на рецепт и вакцине и хуманог имуноглобулина против беснила;
2) уградни материјал:
(1) графтови,
(2) ендоваскуларни графтови,
(3) валвуле и рингови,
(4) коронарни стентови са и без лека,
(5) периферни стентови,
(6) каротидни стентови,
(7) пејсмејкери и дефибрилатори,
(8) интраокуларна сочива;
3) материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за
дијализу;
4) медицинска средства за једнократну употребу:
(1) аутотрансфузиони системи/ сетови за интраоперативно спашавање крви,
(2) балон катетери,
(3) потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива;
5) крв и компоненте од крви за потребе завода/ института за трансфузију крви и здравствених
установа које обављају трансфузиолошку делатност:
(1) филтери за еритроците,
(2) филтери за тромбоците,
(3) сетови за донорске аферезне поступке;
6) енергенти;
7) услуге осигурања за здравствене установе:
(1) осигурање имовине здравствених установа,
(2) осигурање лица запослених у здравственим установама;
8) медицински гасови.”
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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