
 

08/2 број:404-1-134/13-71 
23.12.2014. 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 УГОВОРА  

 
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 РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 
86/13).  

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке и закључио уговор о јавној набавци. 

 
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  
Предмет јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, за партије 1, 

4, 5, 6, 7, 8 и 9: 
 

Партија Предмет набавке Количина у дозама 
Количина у 
ампулама 

1 
Вакцина против менингитиса (тип А и 
Ц), полисахаридна 

612 612 

4 
Вакцина против хепатитиса Б, 
рекомбинантна за децу 

436.822 436.822 

5 
Вакцина против хепатитиса Б, 
рекомбинантна за одрасле 

39.155 39.155 

6 
Живи атенуирани вируси морбила, 
рубеоле и паротитиса 

143.257 143.257 

7 
Вакцина против дечије парализе, 
орална 

349.200 34.920 

8 
Вакцина против полиомијелитиса, 
инактивисана 

1.627 1.627 

9 
Вакцина против Hemofilus influence tip 
B 

120.000 120.000 

 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33651600– 

Вакцине. 
 
4. Првобитна вредност уговора за партије 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:   
 

Партија Предмет набавке 
Назив 

добављача 
Уговорена вредност 

без ПДВ-а 

1 
Вакцина против менингитиса (тип А и Ц), 
полисахаридна 

Институт за 
вирусологију, 

501.289,20 

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


4 
Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за 
децу 

вакцине и 
серуме 
Торлак 

208.495.140,60 

5 
Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за 
одрасле 

29.158.728,50 

6 
Живи атенуирани вируси морбила, рубеоле и 
паротитиса 

99.811.449,61 

7 Вакцина против дечије парализе, орална 15.758.697,60 

8 Вакцина против полиомијелитиса, инактивисана 1.025.010,00 

9 Вакцина против Hemofilus influence tip B 94.800.000,00 

 УКУПНО 449.550.315,51 

 
5. Измењена вредност уговора за партије 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:  
 
Није дошло до промене вредности уговора за партије 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, већ се уговор 

мења у делу који се односи на рок плаћања, тако да се уместо рока плаћања од 120 дана од 
дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина здравственим 
установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града, 
дефинише рок плаћања  вакцина од 120 дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и 
испоруци уговорених вакцина здравственим установама које обављају послове јавног здравља 
за територију више општина, односно града, за фактуре издате до 31.12.2014. године, односно 
у року од 90 дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених 
вакцина здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више 
општина, односно града, за фактуре издате од 01.01.2015. године. 

 
 6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне докуметације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 

Уговором бр. 28-1/14 о продаји вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину 
дефинисан је рок плаћања од 120 дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и 
испоруци уговорених вакцина здравственим установама које обављају послове јавног здравља 
за територију више општина, односно града, 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 закљученог уговора. 
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