
 

08/2 број: 404-1-9/15-30 
12.08.2015. године 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 
14/15) 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  

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

3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  

  Предмет јавне набавке је материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором – за програм произвођача Fresenius у кућним условима. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33000000 – Mедицинска опрема, 
фармацеутски производи и производи за личну негу и 85141211 – Услуге кућне дијализе, за 
сваку партију. 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-16 
 
4. Првобитна вредност оквирног споразума:   
 

Предмет набавке 
Назив 

добављача 

Цена по 
пацијенту 
без ПДВ-а 

за један дан 
терапије 

Бр. дана за 
који је 

закључен 
оквирни 
споразум  

Бр. 
пацијената 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ-а 

материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором – 
за програм произвођача Fresenius 

Fresenius 
Medical Care 
Srbija d.o.o. 

3,000.00 153 178 81,702,000.00 

 
5. Измењена вредност оквирног споразума:  
 

Предмет набавке 
Назив 

добављача 

Цена по 
пацијенту 
без ПДВ-а 

за један дан 
терапије 

Бр. дана за 
који је 

закључен 
оквирни 
споразум 

(од 05.05-31.07 
и од 01.08-

05.10)  

Бр. 
пацијената 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ-а 

материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором – 
за програм произвођача Fresenius 

Fresenius 
Medical Care 
Srbija d.o.o. 

3,000.00 87 178 46,458,000.00 

материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором – 
за програм произвођача Fresenius 

Fresenius 
Medical Care 
Srbija d.o.o. 

3,694.00 66 178 43,397,112.00 

УКУПНО: 153 178 89,855,112.00 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs


 
 6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне 
документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 
 Дана 01.08.2015. 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. 65/15 од 24.07.2015. године, а којим су повећане цене за лекове који су 
саставни део материјала за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором – за програм произвођача Fresenius, који је предмет оквирног споразума, одн. 
уговора о јавној набавци. 
 У тачки 5 ове Одлуке унета је измењена вредност оквирног споразума и измењена 
јединична цена која се примењује од дана 01.08.2015. године. 

Основ за измену оквирног споразума наведен је у самим оквирним споразумима у тачки 
4.4 и гласи: 

„Уколико се, током трајања овог споразума, цена за понуђени лек увећа на Листи 
лекова РФЗО у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 123/14 и 136/14), 
Добављач има право на увећање цене из споразума и то по следећој формули: 

 

Cn = Cs * k 
где је: 

Cn – нова цена за материјал за један дан терапије 

Cs – уговорена цена за материјал за један дан терапије 

               k  – коефицијент промене цене 
 
 

  CAPD(1A,1C)cn  CAPD(1B,1D)cn  CAPD(3A,3C)cn 
k = 0,10+0,80* --------------------- +0,06* --------------------- +0,04* -------------------- 
  CAPD(1A,1C)cs  CAPD(1B,1D)cs  CAPD(3A,3C)cs 

где је: 

k  – коефицијент промене цене 

CAPD(1A,1C)cn – нова цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1A,1C) 

CAPD(1A,1C)cs – стара цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1A,1C) 

CAPD(1B,1D)cn – нова цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1B,1D) 

CAPD(1B,1D)cs – стара цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1B,1D) 

CAPD(3А,3C)cn – нова цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(3А,3C) 

CAPD(3А,3C)cs – стара цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(3А,3C)“ 
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