На основу члана 197. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник
РС“, број 25/19) и члана 76. ст. 1-3. Правилника о уговарању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину
(„Службени гласник РС“, број 133/21), Републички фонд за здравствено осигурање (у
даљем тексту: Републички фонд) упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
даваоцима здравствених услуга
за закључивање уговора ради пружања осигураним лицима
здравствених услуга из области патохистолошких анализа-молекуларне методе
у патохистологији и области цитогенетике и молекуларне генетике у
2022. години
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Пружање осигураним лицима Републичког фонда здравствених услуга из
области патохистолошких анализа-молекуларне методе у патохистологији и
области цитогенетике и молекуларне генетике у 2022. години, и то:
- Л025825 Дијагностика хромозомских аберација FISH методом (појединачне
пробе) за анализе: ALK, ROS1, MET, RET, HER 2 amplifikacija, Melanoma panel,
CDKN2A, NTRK1, NTRK3, Urovysion, TFE3, MAML2, ETV6NTRK, MYB, EVSR 1, SS18, CMYC, MDM 2, DIT 3, CIC, WWTR 1, USP 6, FOXO 1, IRF4/DUSP22,
- Л030007 RT реверзне транскриптазе – real time PCR на ткивном узорку у
хистопатологији за анализе: KRAS, BRAF, NRAS, MSI, EGFR и
- Л025946 Идентификација генских мутација из ткива методом NGS, панел за
солидне туморе и
- Л029959 CISH на ткивном узорку у хистопатологији за анализу EBER.
II ПРАВО НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
На основу овог позива имају даваоци здравствених услуга који нису обухваћени
Уредбом о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“, бр. 5/20,
11/20, 52/20, 88/20, 62/21, 69/21, 74/21 и 95/21), ако испуњавају услове за пружање
здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у
патохистологији и области цитогенетике и молекуларне генетике, у складу са законом
којим је уређена здравствена заштита и актима за спровођење тог закона.
Давалац здравствених услуга који закључи уговор са Републичким фондом,
пружање здравствених услуга које су предмет уговора, је у обавези да обезбеди,
непосредно, властитим капацитетима и не може здравствене услуге да обезбеђује
закључивањем уговара о пословно-техничкој сарадњи са другим даваоцем
здравствених услуга, односно не може да обезбеђује здравствене услуге које су
предмет закљученог уговора са Републичким фондом ангажовањем другог даваоца
здравствених услуга.
III УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Испуњеност услова за пружање здравствених услуга из области
патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији и области
цитогенетике и молекуларне генетике, доказује се:
1) решењем министарства надлежног за послове здравља о испуњености
услова за обављање здравствене делатности;
2) решењем о регистрацији;
3) потврдом министарства надлежног за послове здравља да за даваоца
здравствених услуга, у време подношења понуде за закључивање уговора, није на
снази забрана обављања делатности.

Документацију из тач. 1)-3), уз понуду, доставља само давалац здравствених
услуга који први пут закључује уговор, односно који није имао закључен уговор са
Републичким фондом у 2021. години.
IV ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Доставља се филијали Републичког фонда на подручју чије надлежности се
налази седиште даваоца здравствених услуга.
Понуда мора да садржи следеће податке:
- назив и тачна адреса, односно седиште даваоца здравствених услуга са
бројевима телефона, факса и e-mail адресом,
- врста и обим услуга које се могу пружити у периоду до 31. децембра 2022.
године,
- врста и модел апарата за пружање услуга које су предмет уговора,
- о радном времену,
- матични број,
- порески идентификациони број (ПИБ),
- број рачуна и назив банке код које се води,
- име, презиме и радно место лица које заступа даваоца здравствених услуга у
правном промету.
Понуда се може доставити и уговор закључити најкасније до 31. јануара
2022. године.
Давалац здравствених услуга, који испуњава услове предвиђене овим
јавним позивом, закључује уговор са филијалом Републичког фонда којој је
доставио понуду.
Давалац здравствених услуга може у току уговорног периода да понуду
допуни здравственом услугом из овог јавног позива која није била обухваћена понудом
у време закључења уговора.
V ЦЕНЕ И РОКОВИ ПЛАЋАЊА ИЗВРШЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
Плаћање се врши по ценама здравствених услуга у складу са општим актом
Републичког фонда којим су утврђене цене здравствених услуга на секундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите и то:
Ред.
бр.

Шифра

Назив здравствене услуге
Дијагностика хромозомских
аберација FISH методом
(појединачне пробе)
За анализе:

L025825
1.

ALK, ROS1, MET, RET,
HER 2 amplifikacija, Melanoma
panel, CDKN2A, NTRK1,
NTRK3, Urovysion, TFE3,
MAML2, ETV6NTRK, MYB,
EVSR 1, SS18, C-MYC, MDM
2, DIT 3, CIC, WWTR 1, USP
6, FOXO 1, IRF4/DUSP22

Опис услуге

У циљу прецизне дијагнозе
малих хромозомских
реаранжмана и
идентификације хромозомског
материјала непознатог
порекла, неопходно је
анализирати флуоресцентне
сигнале у интерфазним
једрима (најмање 100) и/или на
метафазним хромозомима
(најмање 11) FISH (1). Слика се
и архивира.

Цена
-динара-

13,265.55

RT реверзне транскриптазе –
real time PCR на ткивном
узорку у хистопатологији
За анализе:
2.

L030007

3.
L025946

KRAS, BRAF, NRAS, MSI,
EGFR

Идентификација генских
мутација из ткива методом
NGS, панел за солидне
туморе

CISH на ткивном узорку у
хистопатологији
4.

L029959

За анализу:

EBER

RT реверзне транскриптазе –
real time PCR урађен из
формалински фиксираног или
криостатског ткивног узорка као
допуна у патохистолошкој
дијагностици малигних и
немалигних обољења

21.107,03

Употреба методе
секвенционирања нове
генерације (NGS) за
детекцију генских аберација
у туморском ткиву (свежем
или фиксираном) у сврху
прецизнијег дефинисања
покретачке мутације и
одабира адекватне циљане
онколошке терапије.
Панелима који покривају од 7
до 96 гена.

93.212,06

Хромогена ин ситу
хибридизација (CISH) на
ткивном пресеку
патохистолошкој дијагностици
малигних и не малигних
обољења

3.149,06

Републички фонд је у обавези да даваоцу здравствених услуга изврши
плаћање у року до 60 дана од дана пријема фактуре у филијали Републичког фонда са
којом је закључен уговор.
VI ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Уговор по овом јавном позиву закључује се за период до 31. децембра
2022. године.
13 Број: 450-11/22
Београд, 18. јануара 2022. године

ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

