
 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

 

Процедура за безбедан и ефикасан систем набавке 

лекова и медициских средстава у одељењу апотеке 

 

Ознака: П.АПТ.02 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 2  од  3 

 

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

КЗЛМС= Комисија за лекове и медицинска саредства ИОРСа 

РФЗО= Републички фонд за здравствено осигурање 

Листа лекова А,А1,Б,Ц и Д= Листа лекова коју дефинише РФЗО  

 

2. ПРЕДМЕТ  

Процедура дефинише активности које је потребно спровести у циљу безбедне и 

ефикасне набавке лекова и укључује све процесе и радње који томе предходе.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Описана процедура се примењује у Одељењу Апотеке и на ИОРСу 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове процедуре одговорни су KЗКМС и  Начелник Одељења Апотеке  

За контролу спровођења процедуре у Одељењу  задужен су и Начелник Одељења 

Апотеке 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Лекови и медицинска средства се набављају на ИОРСу у складу са Правилником о 

ближем уређивању поступка јавне набавке ИОРСа . Поједине лекове (Лекове са Листе 

Ц, лекове са А, А1 , Б и Д листе, одређена медицинска средства и уградни материјал) 

набавља РФЗО у поступки централне јавне набавке за потребе и рачун здравствених 

установа. Остале лекове и медицинска средства набавља сама здравствена установа. 

Набавка лекова и медицинског материјала се врши на основу усвојеног Плана набавке а 

покретање набавке спроводи КЗЛМС, начелник одељења Апотеке или руководилац 

друге организационе службе путем Захтева за покретање набавке за лекове и потрошни 

медицински материјал. По спроведеном поступку јавних набавки за све лекове и 

потрошни медицински материјал, Одељењу Апотеке се достављају потписани Уговори 

са тачно дефинисаним предметом набавке, количином и ценом. На основу тих уговора 
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врши се периодично поручивање уговорених добара а на основу стања залиха и 

предвиђене потрошње. Лекови и медицинска средства које набавља РФЗО у поступку 

централне јавне набавке, требују се на основу уговорене динамике и потреба ИОРСа.  

Реализација уговора се редовно прати сходно Правилнику о ближем уређивању 

поступка јавне набавке ИОРСа  а кроз извештаје о евиденцији реализације Уговора 

сходно јавним набавкама. 

 

6. ДОКУМЕНТА 

Проедура је у вези са Процедуром пријеме и складиштења лекова и медицинских 

средстава, Процедуром анализе и евалуације употребе лекова и медицинског 

материјала  и Процедуром управљања нежељених догађајима и  ризицима у Одељењу 

Апотеке  

 

ДОКАЗИ 

1. Правилник  о ближем уређивању поступка јавне набавке ИОРСа   

2. Захтев за покретање поступка за набавку лекова и медицинских средстава са 

детаљном спецификацијом по врсти и количини од стране Комисије за лекове и 

медицински потрошни материјал (ЈН-2)и Одељења и Служби ИОРС-а (ЈН-1) 

3. Потписани уговор са добављачем  

4. Образац наручивања-наруџбеница на основу потписаних уговора  

5. Лагер листа лекова и медицинских средстава - Стање залиха 

6. Интерни извештај евиденције реализације Уговора сходно набавкама 

  

 

 

 


