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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
- Директору ПРЕДМЕТ: Достава обавештења у вези закључивања Анекса оквирног споразума у поступку
јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН 404-1-110/19-38
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку имплантата за кукове и колена, бр. ЈН 4041-110/19-38, на основу које је дана 19.11.2019. године закључио оквирне споразуме са изабраним
добављачима, о чему су здравствене установе обавештене Инструкцијом број 404-1-35/19-113 од
20.11.2019. године.
Овим путем Вас обавештавамо да ће бити донет закључак Владе Републике Србије, а у вези са
чланом 177а Закона о здравственом осигурању, којим се даје сагласност Републичком фонду да, за
здравствене установе из Плана мреже здравствених установа, врши плаћање добављачима у име
и за рачун здравствене установе, за испоручене имплантате за кукове и колена, набављене у
поступку централизоване јавне набавке спроведене од стране Републичког фонда, утрошене за
лечење обавезно осигураних лица код Републичког фонда, у складу са закљученим уговорима о
спровођењу и финансирању здравствене заштите.
У складу са тим, након закључка, биће закључени Анекси оквирних споразума, између Републичког
фонда и Добављача, у поступку јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН 404-1-110/19-38, којим
ће бити дефинисано да, за имплантате за кукове и колена за осигурана лица Републичког фонда, у име и
за рачун здравствених установа плаћање врши Републички Фонд, уместо здравствена установа.
С тим у вези, имајући у виду да још увек нису доспеле обавезе здравствених установа према
добављачима за испоручене имплантате за кукове и колена, обзиром да је оквирним споразумом и
уговором дефинисан рок плаћања најкасније у року од 90 дана од дана пријема фактуре,
здравствене установе не треба да врше плаћање испоручених количина предметних добара, до
добијања даљих инструкција, обзиром да ће Републички фонд вршити ДИРЕКТНО плаћање
добављачима за имплантате за кукове и колена испоручене за осигурана лица Републичког фонда.
Филијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим здравственим
установама из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе добра
која су предмет ове јавне набавке.

С поштовањем,

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
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