
 

08/2 број:404-1-49/14-77 
31.12.2014. 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 je, у циљу обезбеђивања свеобухватније и 

рационалније доступности и бољег пружања здравствене заштите осигураним лицима 
Републичког фонда за здравствено осигурање, спровеo поступак јавне набавке материјала за 
перитонеумску дијализу, из разлога животне угрожености пацијената на дијализи, а како се не 
би довела у питање примена члана 178. став 3. Закона о здравственом осигурању ("Службени 
гласник РС" бр. 107/05, 109//05 – исправка, 57/11,110/12-УС,119/12), односно законска обавеза 
даваоца здравствених услуга да осигураним лицима морају обезбедити потребне лекове и 
медицинска средства. 
Републички фонд за здравствено осигурање jе спровеo поступак јавне набавке и закључиo 
оквирне споразуме, а затим jе на основу оквирних споразума закључиo појединачне уговоре о 
јавној набавци. 
 

3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  
Материјал за перитонеумску дијализу за период од годину дана. Оквирни споразум је 

закључен за следеће партије: 

Партија Предмет набавке 

2 
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвиђача Baxter 

3 
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором, ајкодекстрином и аминокиселинама  

4 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за 
програм произвиђача Fresenius 

5 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за 
програм произвиђача Baxter 

6 
Материјал аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 
ајкодекстрином и аминокиселинама  

 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33000000 – 

Mедицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу; 85141211 – Услуге 
кућне дијализе 

 
4. Првобитна вредност оквирног споразума:   
Не мења се вредност оквирног споразума. 
 
5. Измењена вредност оквирног споразума:  
Не мења се вредност 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 
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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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