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29.12.2014. 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:  
Уградни материјал у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину, 

обликован је у 20 партија:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ 

1. Механичка митрална валвула No 25-33 комад 335 17.453.500,00 

2. Механичка аортна валвула No 17-27 комад 875 45.587.500,00 

3. Механичка аортна валвула No 29 комад 5 260.500,00 

4. Механичка валвула са графтом комад 127 14.605.000,00 

5. Биолошка стентирана валвула за аортну 
позицију комад 192 13.036.800,00 

6. Биолошка стентирана валвула за 
митралну позицију комад 80 5.400.000,00 

7. Биолошка валвула без стента за аортну 
позицију комад 15 2.864.400,00 

8. Митрални семиригидни и ригидни ринг No 
26 – 36 комад 387 11.323.620,00 

9. Митрални семиригидни и ригидни ринг  No 
38 – 40 комад 10 292.650,00 

10. Митрални  полупрстенови - ригидни No 26 
- 36 комад 10 292.600,00 

11. Тубуларни графтови дужине од 25-30 цм и 
ширине од 6-32 мм комад 170 2.516.000,00 

12. 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE ширине од 3,5 - 22 
мм, без ојачања 

комад 72 2.376.000,00 
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13. Дакронски patch комад 56 890.400,00 

14. Тефлонски patch комад 10 111.500,00 

15. Перикардни patch комад 35 1.408.750,00 

16. Трикуспидни прстен комад 15 502.500,00 

17. Кардиоваскуларни PTFE patch комад 38 950.000,00 

18. Перикардна PTFE мембрана комад 30 1.050.000,00 

19. Бовини југуларни биолошки валвулирани 
кондуит комад 12 4.308.000,00 

20. Композитни валвулирани кондуит са 
свињском валвулом комад 23 8.257.000,00 

УКУПНО 133.486.720,00 

   
 

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

4. Првобитна вредност оквирног споразума:   
133.486.720,00 динара без ПДВ-а 
 
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 
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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