
 

 
08/2 број:404-1-116/13-29 
11.02.2014. 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 РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 
86/13).  

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 Ц листе (осим лекова за лечење 

мултипле склерозе): 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈАЧИНА ЛЕКА 
/КОНЦЕНТРАЦИЈА 

ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ КОЛИЧИНА 

5 
metoksipolietilenglikol - epoetin 
beta 

50 mcg injekcioni špric 1.200 

75 mcg injekcioni špric 370 

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

фармацеутски производи; 
 
4. Првобитна вредност оквирног споразума:   
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈАЧИНА ЛЕКА 
/КОНЦЕНТРАЦИЈА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 

5 
metoksipolietilenglikol - epoetin 
beta 

50 mcg 8.468,00 
14.861.340,00 

75 mcg 12.702,00 
 
5. Измењена вредност оквирног споразума:  
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈАЧИНА ЛЕКА 
/КОНЦЕНТРАЦИЈА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 

5 
metoksipolietilenglikol - epoetin 
beta 

50 mcg 8.334,50 
14.627.047,50 

75 mcg 12.501,75 
 

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

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rzzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



 Дана 05.02.2014. године ступио је на снагу Правилник о Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у „Службеном 
гласнику РС“ бр. 7/14 од 28.01.2014. године, а којом су цене уговорених лекова снижене у 
односу на цене наведене у Оквирном споразуму. 

 
Основ за измену наведен је у самом оквирном споразуму у тачки 5.3 и гласи: 
„Цена из споразума може да се промени у случају  да због измене Правилника о Листи 

лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође 
до промене цене лека услед које цена из споразума постаје већа од цене из Правилника. У том 
случају, цена из овог споразума изједначиће се са ценом из Правилника. 
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