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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

KЗЛМС= Комисија за лекове и медицинска средства 

РФЗО= Републички фонд за здравствено осигурање 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Овај документ регулише поступке анализе и евалуације употребе лекова и 

медицинских средстава. Њена основна примена је у обезбеђивању савременог и 

безбедног терапијског протокола у лечењу као и  формирању тендерске 

спецификације  за лекове и медицинска средства као и праћењу његовог извршења, са 

периодичним  контролама постигнутог циља.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује у одељењу Апотеке као и у другим организационим 

јединицама ИОРСа 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену ове процедуре одговорни  су фармацеути, начелник Одељења Апотеке и  

КЗЛМС  

За контролу спровођења процедуре задужени су начелник Одељења Апотеке и КЗЛМС  

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Обзиром на чињеницу да се периодично врши измена и допуна Листе лекова РФЗО-а, 

неопходно је стално праћење и анализа лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања и који се могу  користи у ИОРСу.  

Такође неопходно је стално праћење потрошње лекова и потрошног медицинског 

материјала у циљу  анализе и евалуације употребе лекова како би дошли  до сазнања о 

рационалности примене лека или медицинског средства. Притом се врши и стална 

контрола у односу на тендером предвиђене количине и шаљу повратне информације 

одељењима о преосталим расположивим количинама. 
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Анализа употребе лекова има значајну улогу у припреми тендерске документације, у 

смислу избора лекова и дефинисања количина. Уколико је потреба за неким леком или 

медицинским средством била значајна у претходном периоду, он се укључује у 

тендерску листу. Такође, ако престане потреба за неким леком, он се брише са 

тендерске листе. Циљ ове активности је да тендерска листа одговара актуелним 

потребама, а да се набавка врши по најповољнијој цени. Зато је неопходно вршити 

сталну контролу количина и цена набављених производа, односно поштовање услова 

договорених са понуђачем у току склапања уговора. У случају да добављач не испуни 

све услове или не пружи квалитетну услугу, то се евидентира као негативна референца 

за следећу јавну набавку. 

Да би се правилно вршила набавка и одржавао оптимални лагер, као и праћење рокова 

трајања, са циљем да одељења правовремено и адекватно буду снабдевена, врше се 

повремене анализе потрошње по фармаколошким групама. 

Висок степен пажње и анализе се усмерава ка набавци, издавању и контроли 

преосталих количина лекова са Листе Ц, односно лекова са посебним режимом 

издавања, који се набављају  

на централном тендеру РФЗО-а, са циљем правовремене информације лекара у смислу 

безбедног и континуираног лечења пацијената.   

Планирање јавне набавке мора бити у тачно дефинисаном финансијском обиму, који је 

дефинисан уговором са РФЗО . У том оквиру се врше корекције у односу на претходне 

набавке, а у складу са актуелним потребама, па је стога неопходно континуирано 

праћење реализације тендера. 

 

6.  ДОКУМЕНТА 

Процедура је у вези са Процедуром за безбедан и ефикасан систем набавкелекова и 

медицинског материјала, Процедуром управљања нежељених догађаја и ризицима у 

Одељењу Апотеке, Процедуром давања информација о леку, Процедуром 

пријављивања медицинске грешке . 
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ДОКАЗИ 

1. Листа лекова РФЗО-а  

2. Захтев за набавку неопходног лека 

3. Квартални, шестомесечни и годишњи извештај о потрошнји  лекова и 

медицинских средстава 

4. Интерне табеле евиденције реализације Уговора сходно јавним набавкама 


