
 

 
08/2 број:404-1-42/15-16 
03.08.2015. 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  

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ 
 

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 оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе. 

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

  Предмет јавне набавке Лекови за лечење мултипле склерозе је: 

Број 
партије 

Назив партије 
Јачина/ 

концентрација лека 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Интерферон бета 1а јачине 44 mcg 44 mcg/0,5 ml кутија 1989 

2 Интерферон бета 1а јачине 30 mcg 30 mcg/0,5 ml кутија 182 

3 Интерферон бета 1б 250 mcg/ml кутија 2448 

4 Глатирамер ацетат 20 mg/ml кутија 312 

5 
Интерферон бета 1а/ Глатирамер ацетат/ 

44 mcg/0,5 ml /30 
mcg/0,5 ml /20 

mg/ml / 
кутија 

429/ 
Интерферон бета 1б 250 mcg/ml 396 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за 
сваку партију. 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-51 

4. Првобитна вредност оквирних споразума:   
 

Број 
партије 

Назив лека Назив добављача 
Јединична 

цена 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 Интерферон бета 1а јачине 44 mcg Merck d.o.o. 83.112,10 165.309.966,90 

2 Интерферон бета 1а јачине 30 mcg Phoenix pharma d.o.o. 67.020,90 12.197.803,80 

3 Интерферон бета 1б Farmalogist d.o.o. 75.298,12  184.329.797,76 

4 Глатирамер ацетат Farmalogist d.o.o. 70.748,50  22.073.532,00 

5 Интерферон бета 1а јачине 44 mcg Merck d.o.o. 83.112,10 35.655.090,90 

УКУПНО 419.566.191,36 
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5. Измењена вредност оквирних споразума:  
 

Број 
партије 

Назив лека Назив добављача 
Јединична 

цена 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 Интерферон бета 1а јачине 44 mcg Merck d.o.o. 85.248,08 169.558.431,12 

2 Интерферон бета 1а јачине 30 mcg Phoenix pharma d.o.o. 68.743,33 12.511.286,06 

3 Интерферон бета 1б Farmalogist d.o.o. 77.233,28 189.067.069,44 

4 Глатирамер ацетат Farmalogist d.o.o. 72.566,73 22.640.819,76 

5 Интерферон бета 1а јачине 44 mcg Merck d.o.o. 85.248,08 36.571.426,32 

УКУПНО 430.349.032,70 

 
 

 6. Објективни разлози за измену оквирних 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 Оквирним споразумима. 
 У тачки 5 ове Одлуке унета је измењена вредност оквирних споразума узимајући у 
обзир укупне количине дефинисане оквирним споразумима, док се измењене јединичне цене 
примењују од дана 01.08.2015. године. 

Основ за измену оквирних 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.“ 

 
 
 
 
57015.92/10 


