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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СВИМ ФИЛИЈАПАМА 

ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања уговора на основу Анекса оквирних 
споразума у поступку јавне набавке Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, 
сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно 
спашавање крви, бр. ЈН 404-1-110/19-31

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео отворени поступак за централизовану јавну набавку - 
Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и 
аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, ЈН бр. 404-1-110/19-31 и дана 
26.08.2019. године закључио оквирне споразуме са изабраним добављачима за следеће партије:

Број
партије Назив партије Назив добавгвача

1 Филтери за еритроците филтрирани накнадно АтЈсиз 5КВ с±о.о.

2 Филтери за тромбоците филтрирани накнадно Агтсиз 5РВ <±о.о.

3 Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата НАЕМОМЕТ1СЗ МС5 +

РНагтарНегезЈз сЈ.о.о.

4 Сетови за донорске аферезне поступке компатибилни типу 
апарата ТК1МААссе1

„МесПсоп" Оес сЈ.о.о.

5 Системи/сетови компатибилни типу апарата Аи*о1од МесКготс 5гђјја <±о.о.

6 Системи/сетови компатибилни типу апарата Се11 За^ег 5, Се11
Зауег 5+

РИагтарМегезЈб с±о.о.

7 Системи/сетови компатабилни типу апарата Е1ес*а и ХТГСА Оеп*а ВР РНагт (±о.о.

8 Стерилна двоканална аспирациона линија г.а капагнком за 
интраоперативно спашавање

РИагтарМегебЈб сЈ.о.о.

9 Сетови за донорске и/или терапијске аферезне поступке 
компатибилни типу апарата 5рес1га Ор^а

„МесПсоп" Оес с!.о.о.
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О свему наведеном здравствене установе су обавештене Инструкцијом у вези закључивања 
уговора бр. 404-1-31/19-22 од 27.08.2019. године.

Дана 12.12.2019. године Влада Републике Србије донела је Закључак, број 401-12572/2019 (у 
даљем тексту: Закључак Владе), 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, по основу доспелих обавеза здравствених установа према добављачима, за 
испоручена добра, набављена у поступку централизоване јавне набавке за партије 5, 6, 7 и 8, 
спроведене од стране Републичког фонда, утрошена за лечење обавезно осигураних лица код Фонда, у 
складу са закљученим уговорима о спровођењу и финансирању здравствене заштите.

Имајући у виду да се наведени Закључак Владе не односи на доспеле обавезе здравствених 
установа које обављају делатност трансфузије крви, према добављачима за добра набављена у поступку 
централизоване јавне набавке, Анексима оквирних споразума нису обухваћене здравствене установе 
Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију крви Војводине и Завод за трансфузију крви 
Ниш, као Купци, који су у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Оквирног споразума бр. 64- 
2/19 од 26.08.2019. године.

Сходно наведеном, дана 07.02.2020. године закључени су анекси оквирних споразума бр. 64-2/19 
(за партије 6 и 8), 64-4/19 (за партију 5) и 64-5/19 (за партију 7), којима се дефинише да Републички фонд, 
у име и за рачун здравствених установа, врши плаћање добављачу за количине добара који су предмет 
наведених оквирних споразума, а које су испоручене здравственој установи за осигурана лица 
Републичког фонда, док здравствена установа врши плаћање добављачу за испоручене количине 
добара које се финансирају из других извора за које здравствена установа нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Републичким 
фондом.

У складу са одредбама анекса оквирних споразума, измењени су модели уговора за партије 5, 6, 
7 и 8 (осим за здравствене установе које обављају делатност трансфузије крви), тако да постоји посебан 
модел уговора за добра за осигурана лица Републичког фонда и посебан модел уговора за добра која се 
финансирају из других извора за које здравствена установа нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Републичким фондом.

Такође, у складу са одредбама анекса оквирних споразума и модела уговора за партије 5, 6, 7 и 8, 
добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Републичког фонда, један примерак 
отпремнице, фактуре односно отпремнице-фактуре доставља надпежној филијали Републичког фонда и 
то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија -  документација“ и у елекгронској 
форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у 
циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.”

Скенирани закључени Анекси оквирних споразума 64-2/19, 64-4/19 и 64-5/19, као и измењени 
модели уговора за партије 5, 6, 7 и 8, за наведену набавку се могу наћи на интернет страници 
Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2019. год./Оквирни споразуми 2019/ Филтери за 
еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и 
аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, односно на следећој адреси: 
ћ^рз://\ллллл/.јаупепађауке.гт20.г5/јпс1ех.рнр/п-2019/у|тј-5р-г-ги-ј-2019.

Здравствене установе, изузев здравствених установа које обављају делатност трансфузије 
крви, које већ имају закључене уговоре, за партије 5, 6, 7 и 8, по основу оквирних споразума 64- 
2/19, 64-4/19 и 64-5/19, су у обавези да, одмах након пријема ове Инструкције, приступе закључењу 
нових уговора за партије 5, 6, 7 и 8, у складу са моделима истих који се налазе на горе наведеној 
интернет страници, а на основу закључених анекса оквирних споразума.

Напомињемо да, закључењем нових уговора за партије 5, 6, 7 и 8 на основу анекса 
оквирних споразума, уговори закључени пре анекса оквирних споразума, престају да важе за 
наведене партије, док за остале партије остају на снази.
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Нови уговори за партије 5, 6, 7 и 8, на основу анекса оквирних споразума закључују се на 
количине умањене за количине добара које су испоручене по претходном уговору који престаје да 
важи на начин наведен у претходном ставу.

Сходно наведеном, здравствена установа, изузев здравствених установа које обављају 
делатност трансфузије крви, плаћа количине добара испоручене до момента закључења нових 
уговора за партије 5, 6, 7 и 8 у складу са овом инструкцијом, на основу претходно закључених 
уговора у складу са оквирним споразумом, по јединичним ценама из оквирног споразума уплатом 
на текући рачун Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана пријема фактуре, док 
Републички фонд, у име и за рачун здравствених установа, врши плаћање добављачу за 
количине добара који су предмет оквирних споразума, а које се испоручују здравственој установи 
за осигурана лица Републичког фонда, од момента закључења нових уговора за партије 5, 6, 7 и 8 
на основу Анекса оквирних споразума.

Здравствене установе које обављају делатност трансфузије крви плаћају испоручене 
количине добара на основу претходно закључених уговора у складу са оквирним споразумом, по 
јединичним ценама из оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року 
од 90 дана од дана пријема фактуре.

У наслову модела уговора за осигурана лица Републичког фонда, здравствена установа 
попуњава КПП шифру/е и број/еве партије/а за које се уговор закључује.

Шифарник КПП-ова је доступан у оквиру веб апликације „Портал финансија -  
документација“ на адреси ћЦр5://ууз.г?20.г5/РтКоп{го1а. Шифарник се налази у левом менију који је 
доступан након успешног пријављивања у апликацију.

С тим у вези, обавештавамо да је Добављач у обавези да, за испоручена добра за 
осигурана лица Републичког фонда, фактуру издаје по КПП шифри. Прилог 1 модела уговора -  
табела у коју се уноси количина добара за које се закључује уговор, форматирана је да сама 
израчуна укупну вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је у уговор (члан 3. тачка 7), потребно само 
унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са две децимале). У случају када су предмет уговора 
добра која се уговарају са различитих КПП шифри, предметна табела такође је форматирана да 
сама израчунава вредност уговора по КПП шифри.

Посебно напомињемо да ће, у циљу давања сагласности за закључивање уговора за 
додатне количине за све партије, 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, у складу са табелама за извештавање које достављамо у 
прилогу ове инструкције.

Податке о уговореним количинама на основу оквирних споразума, односно анекса оквирних 
споразума, као и податке о испорученим и утрошеним количинама здравствене установе достављају на 
месечном нивоу, до 10. у месецу за претходни месец, у горенаведеним табелама, електронским путем 
искључиво на адресу сјп.Ј5рогика@гГ2:о.г5.

За партије 1, 2, 3, 4 и 9 подаци о уговореним и испорученим количинама достављају се, у табели 
за извештавање бр. 1, у дефинисаним колонама, док се подаци о утрошеним количинама достављају 
само за добра утрошена за осигурана лица Републичког фонда.

За партије 5, 6, 7 и 8 подаци о уговореним количинама достављају се, у табели за извештавање 
бр. 2, у дефинисаним колонама, посебно за добра за осигурана лица Републичког фонда, а посебно за 
добра која се финансирају из других извора за које здравствена установа нема закључен уговор о 
пружању здравствене заштите са Републичким фондом, док се подаци о испорученим и утрошеним 
количинама, достављају само за добра испоручена, односно утрошена за осигурана лица Републичког 
фонда, док се наведени подаци не достављају за добра која се финансирају из других извора за које 
здравствена установа нема закључен уговор о пружању здравствене заштите са Републичким фондом.
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Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију крви Војводине и Завод за 
трансфузију крви Ниш достављају податке за све партије, у складу са Табелом за извештавање бр. 3.

У случају потребе за закључивање уговора за додатне количине за партије 1, 2, 3, 4 и 9, 
здравствене установе се писаним путем обраћају Републичком фонду за сагласност, узимајући у обзир 
стање залиха и планирану потрошњу, и то електронским путем искључиво на адресу 
заа^азпозјјгисдјг^о.гз.

У случају потребе за закључивање уговора за додатне количине за осигурана лица Републичког 
фонда за партије 5, 6, 7 и 8, здравствене установе се писаним путем обраћају Републичком фонду за 
сагласност, узимајући у обзир стање залиха и планирану потрошњу, и то електронским путем искључиво 
на адресу 5ад1а5П05{Ј2и@гГ20.гз-

Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију крви Војводине и Завод за 
трансфузију крви Ниш се, у случају потребе за закључивање уговора за додатне количине за све партије, 
писаним путем обраћају Републичком фонду за сагласност, узимајући у обзир стање залиха и планирану 
потрошњу, и то електронским путем искључиво на адресу 5ад1а5П05ЈЈ2и@гЈ20.г5.

Захтев мора да садржи додатне количине, по партији, уз образложење истих.

За сва даља питања и информације, потребно је обраћати се електронским путем, искључиво 
на е- маил адресу зад/азпозИхи&гГго.гз.

Потребно је да са садржином ове Инструкције упознате све здравствене установе из Плана 
мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе предметна добра.

Прилог: као у тексту

59020.17/81
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