
Одговори на  питања са сватовања у Врњачкој Бањи упућена Фонду 

 

1 Питање: Шта ће бити са обавезама здравствених установа према „Велефарму“, како да 
поступају здравствене установе, да ли да се чека решење државе или почети са плаћањем 
бар нешто, јер установа нема средстава да измири цео дуг? 

Одговор: Министарство  здравља се дописом број: 401-00-3323/2013-05 од 08.10.2013. 
године обратило РФЗО са захтевом за доставу података о дуговању здравствених установа 
из Плана мреже према „Велефарму“ у стечају по Закону о преузимању обавеза 
здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског  
материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник 
РС број 119/12 од 17.12.2012.). 

 РФЗО се дописом 03 број: 450-5504/13 од 31.10.2013. обратио Министарству здравља 
којом приликом је прослеђен табеларни приказ укупних неизмирених обавеза 
здравствених установа према „Велефарму“ у стечају, неизмирених обавеза по основу 
заложног права „Велефарма“ у стечају и неизмирених обавеза по основу судских 
поступака у току и извршних судских решења према „Велефарму“ у стечају, које су 
доставиле здравствене установе на основу својих усаглашених књиговодсвених 
евиденција са „Велегфармом“ у стечају, уз напомену да су за тачност достављених 
података одговорне здравствене установе. 

2 Питање: Да ли ће РФЗО (или Министарство) у 2015 години финансирати 
специјализације лекара? 

Одговор: РФЗО се дописом 01 број: 450-5569/4 од 05.11.2014. обратио министру здравља 
у вези прецизнијег планирања средстава и  уређења међусобних односа између РФЗО и 
здравствених установа, између осталог и са питањем да ли  трошкове специјализације и 
стручног усавршавања треба финансирати из средстава обавезног здравственог 
осигурања.Ургенција у вези наведеног дописа ће бити данас послата Министарству 
здравља.  

По добијању мишљења од стране Министарства здравља РФЗО ће моћи да одговори на 
ово питање. 

3 Питање: Да ли ће РФЗО за 2015. годину вршити централизовану јавну набавку горива 
за службене аутомобиле?  
 
Одговор: У складу са Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за 
које се спроводе централизоване јавне набавке ( објављена у “Службеном гласнику РС“  
број 119 од 31.10.2014.година), Републички фонд за здравствено осигурање спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе  здравствених услуга у 2015. години са којима 



има закључене уговоре о пружању здравствених заштите за само једну врсту енергената и 
то електричну енергију.  
 
4 Питање : Кадровски план? 
 
Одговор: У складу са чланом 173. а Закона о здравственој заштити доношење кадровског 
плана здравствене установе је у надлежности Министарства здравља, тако да РФЗО нема 
утицаја на кадровска решења у здравственим установама, како у погледу броја тако и у 
погледу структуре. Једино смо у обавези да обезбеђујемо зараде и остала лична примања у 
складу са важећим прописима. 
 

Питања на која нису дати одговори нису у надлежности Републичког фонда за 
здравственог осигурања. 

То су била питања: 

1. Питање: 

Да ли су вршене контроле пословања приватних апотека са којима Фонд има закључене 
уговоре, у делу лекова издатих на рецепт, у Филијали Нови Пазар? Сматрамо да се не 
врши на исти начин контрола рада приватних и државних апотека, са аспекта неопходног 
асортимана лекова и помагала као и њихових набавних цена. 

2. Питање: 

Да ли је могуће да РФЗО, уместо уплате на име казнених пенала због непоштовања Закона 
о запошљавању инвалида, пренамени средства за исплату плате новозапосленог инвалида 
у складу са истим законом? Тиме би дом здравља са 150 запослених, запошљавао укупно 3 
инвалида. 

 

                                                 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 


