
 

08/2 број:404-1-110/13-153 
27.02.2014. године 
 

На основу 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 

 
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о измени оквирног споразума, бр. 404-1-110/13-148 

од 11.02.2014. године, донета након спроведеног отвореног поступка јавне набавке лекова са 
Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и 
вакцина) и метронидазол (таблете), број ЈН: 404-1-110/14-2, у делу који се односи на партију 
61. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Наручилац је дана 11.02.2014. године донео Одлуку о измени оквирног споразума, бр. 
404-1-110/13-148, у отвореном поступку јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: 
лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете), 
број ЈН: 404-1-110/14-2, којом је извршена измена вредности оквирног споразума за партије 57, 
61, 96, 151 и 152. 
 Одлука о измени оквирног споразума, бр. 404-1-110/13-148 донета је из разлога 
ступања на снагу дана 05.02.2014. године Правилника о Листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у „Службеном гласнику 
РС“ бр. 7/14 од 28.01.2014. године, а којом су цене уговорених лекова снижене у односу на 
цене наведене у Оквирном споразуму. 
 Како је цена у оквирном споразуму за лек који је предмет набавке партије 61 - povidon 
jod, rastvor za kožu, нижа у односу на цену из Правилника о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, услед техничке грешке, у Одлуци 
о измени оквирног споразума, бр. 404-1-110/13-148 измењена је вредност оквирног споразума 
за наведену партију. 

Сходно наведеном, ставља се ван снаге измена оквирног споразума за партију 61, 
донета Одлуком о измени оквирног споразума, бр. 404-1-110/13-148 од 11.02.2014. године. 

У осталом делу Одлука о измени оквирног споразума, бр. 404-1-110/13-148 од 
11.02.2014. године, остаје непромењена. 
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