
 

 
08/2 број: 404-1-134/13-68 
22.10.2014. 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 УГОВОРА  

 
 

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, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке и закључио уговор о јавној набавци. 

 
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  
Предмет јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, за партију 2: 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ КОЛИЧИНА  

2 Пнеумококна полисахаридна конјугована вакцина, адсорбована 1.800 

 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33651600– 

Вакцине. 
 
4. Првобитна вредност уговора за партију 2:   
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

УГОВОРЕНА 
ВРЕДНОСТ БЕЗ 

ПДВ-а 

2 
Пнеумококна полисахаридна конјугована вакцина, 
адсорбована 

3.220,00 5.796.000,00 

 
5. Измењена вредност уговора за партију 2:  
 
Није дошло до промене вредности уговора за партију 2, већ се уговор мења у делу који 

се односи на рок трајања вакцина које су предмет уговора, тако да се уместо рока трајања од 
најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке, дефинише рок трајања вакцина од најмање 6 
(шест) месеци од дана испоруке. 

 
 6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне докуметације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 Дана 09.04.2014. године Републички фонд за здравствено осигурање закључио је 
уговор бр. 28-2/14 о продаји вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину са изабраним 
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понуђачем Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак, за партију 2 – Пнеумококна 
полисахаридна конјугована вакцина, адсорбована, заштићеног назива Synflorix.  
 Наведеним уговором дефинисана је испорука 1800 доза предметне вакцине 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, 
односно града за четврти квартал 2014. године.  
 Чланом 6. уговора бр. 28-2/14 дефинисана је обавеза добављача о испоруци 
уговорених вакцина са роком трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 

Дописом бр. 4431/1 од 29.09.2014. године, заведеног код наручиоца 30.09.2014. године 
под бр. 450-4884/14, добављач Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак обавестио 
је Републички фонд за здравствено осигурање да произвођач вакцине Synflorix, 
GlaxoSmithKline, може, у роковима дефинисаним уговором, обезбедити уговорену вакцину само 
са роком трајања до 31.05.2015. године, с тим да ће вакцине које не буду биле искоришћене у 
року трајања, заменити бољим роком. У прилогу наведеног дописа достављено је и 
обавештење произвођача GlaxoSmithKline упућено Институту за вирусологију, вакцине и 
серуме Торлак. 

На основу достављеног дописа, Републички фонд за здравствено осигурање обратио 
се Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ као референтној установи 
која израђује План потреба за вакцинама и прати снабдевеност вакцинама на подручју 
Републике Србије, а у циљу добијања мишљења да ли ће инсистирање на испоруци вакцине 
Synflorix са уговореним роком довести до поремећаја у континуираном снабдевању 
предметном вакцином, односно до несташице исте. 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је дописом бр. 7189/1 од 
03.10.2014. године доставио сагласност Републичком фонду за здравствено осигурање за 
испоруку предметне вакцине са роком краћим од уговореног. Наиме, према наводима 
Института  за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, неопходна је испорука 
вакцине  Synflorix у што краћем року да не би дошло до прекида у имунизацији наведеном 
вакцином, јер је рок трајања расположивих серија пнеумококне конјуговане вакцине истекао 
30.09.2014. године.  

Како је у, складу са чланом 178. став 3. Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник 
РС'' бр. 107/05 у 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), Републички фонд за здравствено осигурање 
у  обавези да осигураним лицима, преко даваоца здравствених услуга, обезбеди потребне 
лекове, а у циљу континуиране имунизације пнеумококном конјугованом вакцином, директор 
Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку о измени уговора о јавној 
набавци вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, за партију 2 - Пнеумококна 
полисахаридна конјугована вакцина, адсорбована. 
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