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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ 

- Директору -

ПРЕДМЕТ: Инструкција у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке 
Имплантати за кукове и колена -  поновљени поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-79, за период 
до 27.06.2020. године

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за 
потребе здравствених установа из Плана мреже, спровео поступак за јавну набавку 
Имплантати за кукове и колена -  поновљени поступак, бр. ЈН 404-1 -110/19-79 и дана
27.12.2019. године закључио оквирне споразуме са изабраним добављачима, о чему су 
здравствене установе обавештене Инструкцијом 08/2 број: 404-1-75/19-18 од 30.12.2019. 
године.

Наведеном инструкцијом, је поред осталог одређено да су здравствене установе у 
обавези, да уговоре на основу оквирних споразума закључених након спроведеног поступка 
централизоване јавне набавке имплантата за кукове и колена -  поновљени поступак, 
закључују на количине дате у табели -  Расподела по ЗУ, за период од три месеца У скпаду г.а 
наведеном инструкцијом, здравствене установе су биле у обавези да, у циљу добијања 
сагласности за уговарање додатних количина имплантата за кукове и колена, Републичком 
фонду достављају податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама добара који 
су предмет конкретног уговора.

Имајући у виду да је од почетка примене оквирних споразума закључених у предметној 
јавној набавци, протекло три месеца, обавештавамо вас да здравствене установе могу 
приступити закључењу уговора за наредно тромесечје, односно за период до 27.06.2020. 
године. Уговори за друго тромесечје се закључују на исти начин као и уговори који су 
закључени у претходном тромесечју, а у свему у складу са Инструкцијом.

За уговоре који ће се на основу оквирних споразума закључивати у периоду до
27.06.2020. године постоји расподела по здравственим установама, и исте су у обавези да 
уговоре закључују на количине дате у табели Расподела по здравственим установама за 
период од три месеца, која је као прилог ове инструкције објављена на интернет страници 
Републичког фонда, у делу Јавне набавке за 2019. год./Оквирни споразуми 2019/Имплантати 
за кукове и колена -  поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-79.

Количине наведене у табели -  расподела по ЗУ су дате за период од 3 месеца, односно 
за период до 27.06.2020. године.

Напомињемо да је здравствена установа дужна да своје потребе планира узимајући у 
обзир стање залиха и очекивану потрошњу, на месечном нивоу, и да сходно томе, захтев за 
испоруку Добављачу упућује за количине неопходне за несметано пружање здравствене 
заштите у периоду од месец дана. С тим у вези, здравствена установа требовање може вршити 
више пута месечно, али количине које се требују за тај месец, не смеју прелазити количину на 
месечном нивоу.

Здравствена установа је дужна да након закључења уговора, Републичком фонду 
доставља податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама добара за друго
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тромесечје, у табели која је као прилог ове Инструкције објављена на интернет страници 
Републичког фонда (табела за извештавање за друго тромесечје). Тражени подаци се 
достављају до 10-тог у месецу за претходни месец, искључиво електронским путем на адресу 
сјп. Јзр0гика(р).1Ј10.гз. У табелу за извештавање се уносе подаци који се односе на месец за који 
се доставља извештај. Уколико је здравствена установа вршила исправке у подацима који су 
унети у табелу, за неки од претходних месеци, неопходно је да се измена обележи жутом бојом 
и да се у таП-у у чијем се прилогу доставља наведена табела, наведе напомена да је у табели 
за извештавање вршена корекција у подацима, који су достављени за неки од претходних 
месеци.

Уколико здравствене установе имају потребе за закључивање уговора за додатне 
количине, односно количине преко количина наведених у табели - Расподела по здравственим 
установама за период од три месеца, здравствене установе се писаним путем обраћају 
Републичком фонду за сагласност, узимајући у обзир стање залиха и планирану потрошњу, 
електронским путем искључиво на адресу зад/азпозНтОоР.гТго.гз.

Посебно напомињемо да ће, у циљу давања сагласности за закључивање уговора за 
додатне количине, Републички фонд вршити праћење реализације уговора, закључених на 
основу оквирног споразума, те су, с тим у вези здравствене установе у обавези да ажурно и 
тачно достављају податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама добара који су 
предмет конкретног уговора.

Имајући у виду да доле наведене здравствене установе нису поступиле у складу са 
Инструкцијом 08/2 број: 404-1-75/19-18 од 30.12.2019. године. и доставиле податке о 
уговореним, испорученим и утрошеним количинама предметних добавра, истима нису 
опредељене количине за друго тромесечје, а до доставе наведених података:

1. Кпинички центар Ниш
2. Кпиничко-болнички центар Бежанијска Коса
3. Општа болница Лесковац
4. Општа болница Смедерево и
5. Здравствени центар Косовска митровица

Напомињемо да уговори закључени у складу са расподелом за претходно тромесечје 
важе до њихове реализације, односно до испоруке уговорених количина.

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,

Прилог: као у тексту 

59020.44/74
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