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30.04.2015. године 
 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012 
и 14/2015) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени 
гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015), Директор доноси: 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

за партију 158 

 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована 
Мариновића 2, Београд 

 
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање  
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 лекова за 2015. годину, а сходно чл. 17б 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. 86/13, 49/13, 119/14).  

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:  
Предмет јавне набавке Лекови са Б Листе лекова, за партију 158 је: 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Јачина/концентрација 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

158 voda za injekcije ampula 5 ml komad 2.163.040 

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

фармацеутски производи; 
 
Редни број набавке: 404-1-110/15-7. 
 
4. Првобитна вредност оквирног споразума, за партију 158:   
 

Број 
партије 

Назив партије ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 

158 voda za injekcije 24,48 52.951.219,20 

 
5. Измењена вредност оквирног споразума, за партију 158:  
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 

158 voda za injekcije 15,74 34.046.249,60 

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

 Дана 07.03.2015. године ступила је на снагу Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на 
рецепт („Службени гласик РС“, бр. 22/15 од 27.02.25015. године), којом је промењена цена 
за лек који је предмет набавке за партију 158 – voda za injekcije, тако да је иста нижа од цене 
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из оквирног споразума бр. 12-15/15 закљученог између Републичког фонда за здравствено 
осигурање и добављача Phoenix pharma d.o.o. 

Наиме, у јавној набавци лекова са Б Листе лекова за партију 158 - voda za injekcije, као 
најповољнија изабрана је понуда понуђача Phoenix pharma d.o.o. број 703/14 од 26.01.2015. 
године у којој је исти понудио цену наведеног лека у износу од 24,48 динара по комаду. 

Сходно члану 58. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласик РС“, 
бр. 30/2010 и 107/2012), цена лека који се прометује у Републици Србији  не може бити виша 
од цене лека прописане Одлуком о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, коју доноси  Влада Републике Србије. 

На основу претходно наведеног, врши се измена оквирног споразума за партију 158, 
којом се цена лека voda za injekcije из споразума изједначава са ценом наведеног лека из 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласик РС“, бр. 22/15 од 
27.02.25015. године) и иста износи 15,74 динара, без ПДВ-а, по комаду. 

 
 
 

 
 
 

57015.62/23 


