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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ 

-Директору-

ПРЕДМЕТ: Достава Инструкције 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 
27.12.2020. 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.

У складу са Инструкцијама бр. 404-1-75/19-18 од 30.12.2019. године, бр. 404-1-75/19-23 
од 20.04.2020. године и бр. 404-1-75/19-24 од 13.07.2020. године (даље: Инструкције), а на 
основу закључених оквирних споразума здравствене установе су могле да приступе закључењу 
уговора у складу са расподелом количина за прво и друго тромесечје, а које су објављене на 
интернет страници Републичког фонда Шо://јаупепадауке.гГго.гз/тсЈех.рШп-2019/уЈгпЈ-8Р-г-2и-ј- 
2019.

Имајући у виду да треће тромесечје ускоро истиче, обавештавамо Вас да здравствене 
установе из Плана мреже, почев од 01.10.2020. године, могу приступити закључењу уговора за 
количине које су им неопходне за наредно тромесечје, односно за период до 27.12.2020. 
године.

Напомињемо да су Оквирни споразуми закључени дана 27.12.2019. године за период 
од 12 (дванаест) месеци, односно до 27.12.2020. године.

За уговоре који ће се на основу оквирних споразума закључивати у периоду до
27.12.2020. 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 до 27.12.2020. године, 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.

Приликом закључивања уговора за добра за осигурана лица Републичког фонда, 
здравствене установе су дужне да воде рачуна о сопственим средствима за ту намену 
опредељеним предрачуном средстава здравствених установа из Плана мреже које имају 
закључен уговор са Републичким фондом о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања, те да се у случају недостатка истих благовремено обраћају 
матичној филијали за увећање средстава. Вредност уговора које здравствена установа 
закључи на основу оквирних споразума не сме да прелази расположива средства здравствене 
установе за ту намену.

Количине наведене у табели -  расподела по ЗУ су дате за период од 3 месеца, 
односно за период до 27.12.2020. године и исте су утврђене на основу анализе података 
о уговореним, испорученим и утрошеним количинама.

Напомињемо да, здравственим установама које нису поступиле у складу са 
Инструкцијама и доставиле податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама 
предметних добара, нису опредељене количине за четврто тромесечје, а до доставе наведених 
података.

Такође, здравствене установе које нису уговориле све количине на основу расподела из 
претходних тромесечја, могу да приступе закључењу нових уговора на преостале количине из 
тих расподела и ти уговори остају на снази и здравствена установа их примењује до 
реализације.

Приликом закључивања уговора, као и извештавања о реализацији уговора потребно је 
у свему поступити у складу са горе наведеним инструкцијама.



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,

59020 .74/28
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