
 

08/2 број:404-1-99/14-47 
17.09.2015. године 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,  
14/15 и 68/15) 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, док појединачне уговоре о јавној набавци закључујe 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

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

  Предмет јавне набавке Вакцине за обавезну имунизацију је: 

Број 
партије 

Назив партије Количина 

1 
Вакцина против малих богиња, црвенке и заушки (живи атенуирани 

вируси морбила, рубеоле и паротитиса) 
249.450 

4 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за децу 680.725 

5 Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за одрасле 42.450 

6 Вакцина против пнеумокока, конјугована 7.450 

7 Вакцина против пнеумокока, полисахаридна 8.357 

8 Вакцина против полиомијелитиса, инактивисана 2.847 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33651600 – Вакцине, за сваку партију. 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-9 

4. Првобитна вредност оквирног споразума:   
 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив 

добављача 
Јединична 

цена 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 

Вакцина против малих богиња, црвенке и 
заушки (живи атенуирани вируси морбила, 

рубеоле и паротитиса) 

Институт за 
вирусологију, 

вакцине и 
серуме „Торлак“ 

498,50 124.350.825,00 

4 
Вакцина против хепатитиса Б, 

рекомбинантна за децу 
477,30 324.910.042,50 

5 
Вакцина против хепатитиса Б, 

рекомбинантна за одрасле 
744,70 31.612.515,00 

6 Вакцина против пнеумокока, конјугована 3.444,00 25.657.800,00 

7 
Вакцина против пнеумокока, 

полисахаридна 
1.033,40 8.636.123,80 

8 
Вакцина против полиомијелитиса, 

инактивисана 
630,00 1.793.610,00 

УКУПНО 516.960.916,30 
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5. Измењена вредност оквирног споразума:  
 

Број 
пар-
тије 

Назив партије 
Назив 

добављача 

Јединична 
цена пре 
измене 

Количина 
испоручена 

по 
јединичној 
цени пре 
измене 

Измењена 
јединична 

цена 

Количина 
која се 

испоручује 
по 

измењеној 
јединичној 

цени 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 

Вакцина против 
малих богиња, 

црвенке и заушки 
(живи атенуирани 
вируси морбила, 

рубеоле и 
паротитиса) 

Институт за 
вирусологију, 

вакцине и 
серуме 

„Торлак“ 

498,50 0 501,14 249.450 125.009.373,00 

4 

Вакцина против 
хепатитиса Б, 

рекомбинантна за 
децу 

477,30 80.000 489,56 600.725 332.274.931,00 

5 

Вакцина против 
хепатитиса Б, 

рекомбинантна за 
одрасле 

744,70 0 763,83 42.450 32.424.583,50 

6 
Вакцина против 

пнеумокока, 
конјугована 

3.444,00 1.400 3.494,28 6.050 25.961.994,00 

7 
Вакцина против 

пнеумокока, 
полисахаридна 

1.033,40 2.160 1.059,95 6.197 8.800.654,15 

8 
Вакцина против 

полиомијелитиса, 
инактивисана 

630,00 814 646,19 2.033 1.826.524,27 

УКУПНО 
526.298.059,92 

 

 
 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 цене уговорених лекова повећане у 
односу на цене наведене у Оквирном споразуму. 
 Основ за измену оквирног споразума наведен је у самим оквирним споразумима у тачки 
5.3 и гласи: 

„Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума 
увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о 
Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања 
(“Службени гласник РС” бр. 123/14 и 136/14), Добављач има право на увећање цене из 
споразума и то за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 
процената.“ 

 
 
 
57015.92/14 


