
 

08/2 број:404-1-138/13-26 
23.12.2014. године 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 
124/2012) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени 
гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013), Директор доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована 

Мариновића 2, Београд. 
2. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке  
Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених 

установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак 
јавне набавке одређених лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које 
се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник гласник РС“ бр. 29/2013, 49/2013, 
51/2013-испр., 86/2013  и 119/2014).  

Републички фонд за здравствено осигурање је, као наручилац, у име и за рачун 
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на 
основу којих здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.  

 
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  
Лекови са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење 

хемофилије и вакцина)  
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈАЧИНА ЛЕКА 

/КОНЦЕНТРАЦИЈА 
ЈЕД. 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

1 alteplaza 50 mg/50 ml бочица 2.100 

2 tenekteplaza 50 mg/10 ml бочица 58 

3 ulje soje 20%, 100 ml 100 ml боца 1.300 

4 ulje soje 20%, 500 ml 500 ml боца 2.800 

5 tetanus imunoglobulin,humani 250 IJ ампула 45.800 

6 barium sulfat 1g/ml ml 10.000.000  

 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33600000 – 

фармацеутски производи; 
 
4. Првобитна вредност оквирног споразума:   
 

Партија Предмет набавке Назив добављача 
Број оквирног 

споразума 
Вредност оквирног 

споразума без ПДВ-а 

1 alteplaza Boehringer ingelheim 
d.o.o. 

14-1/14 101.794.686,00 
2 tenekteplaza 

3 ulje soje 20%, 100 ml B. Braun Adria RSRB 
d.o.o. 

14-2/14 3.595.732,00 
4 ulje soje 20%, 500 ml 

5 
tetanus 

imunoglobulin,humani 
Pharmaswiss d.o.o. 14-3/14 43.619.920,00 

6 barium sulfat Medicom d.o.o. 14-4/14 7.700.000,00 

 Укупно 156.710.338,00 
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5. Измењена вредност оквирног споразума:  
Не врши се измена вредности оквирног споразума. 
 

 6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне 
докуметације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 

 Оквирним споразумима закљученим у предметној јавној набавци дефинисан је рок 
плаћања од 120 дана од дана пријема фактуре, а у складу са чланом 16. став 4. тачка 2)  
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“ бр. 119/2012), којим је предвиђен рок за измирење новчаних обавеза 
Републичког фонда за здравствено осигурање у року до 120 дана за период од 01.01.2014. 
године до 31.12.2014. године. 

Будући да је чланом 16. став 4. тачка 3) и чланом 4. став 2. напред наведеног Закона, 
од 01.01.2015. године предвиђен рок за измирење новчаних обавеза Републичког фонда за 
здравствено осигурање у року до 90 дана, врши се измена закључених оквирних споразума. 
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