
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ЧЕТВРТИ 

КВРАТАЛ 2020. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе А и Листе А1 лекова за 2020. годину, 404-1-110/19-84 

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Jединица 

мере 
Количине 

163 7102621 
gliceriltrinitrat 

(nitroglicerin) 
NITROLINGUAL sublingvalni sprej 

boca sa pumpom za 

doziranje, 14,4 ml/ 

200 doza (0,4 

mg/doza) 

оригинално 

паковање 
20 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи, 15882000 дијететски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 
Фармацеутски облик 

Паковање и 

јачина лека 

Укупна вредност 

без ПДВ-а 

163 7102621 
gliceriltrinitrat 

(nitroglicerin) 
NITROLINGUAL sublingvalni sprej 

boca sa pumpom 

za doziranje, 

14,4 ml/ 200 

doza (0,4 

mg/doza) 

11.158,80 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена                    

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Најнижа 

понуђена 

цена 

Највиша 

понуђена 

цена 

163 7102621 
gliceriltrinitrat 

(nitroglicerin) 
NITROLINGUAL sublingvalni sprej 

boca sa 

pumpom za 

doziranje, 

14,4 ml/ 200 

11.158,80 11.233,60 



doza (0,4 

mg/doza) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Најнижа 

понуђена 

цена 

Највиша 

понуђена 

цена 

163 7102621 
gliceriltrinitrat 

(nitroglicerin) 
NITROLINGUAL sublingvalni sprej 

boca sa 

pumpom za 

doziranje, 

14,4 ml/ 200 

doza (0,4 

mg/doza) 

11.158,80 11.233,60 

 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 03.03.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 02.10.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на 

снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током трајања оквирног 

споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет уговора 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, Добављач има 

право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента 

увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење 

Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој 

интернет страници. Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење 

цене лека који је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева 

Добављача, о чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног 

споразума. 

 

Основни подаци о добављачу:  „PHOENIX PHARMA“ d.o.o. 

                                                         Боре Станковића бр. 2 

                                                         11 030 Београд 

                                                         МБ: 07517807 

                                                         ПИБ: 100000266 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ЧЕТВРТИ 

КВРАТАЛ 2020. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе А и Листе А1 лекова за 2020. годину, 404-1-110/19-84 

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Jединица 

мере 
Количине 

581 4151050 sulfadiazin SANADERM krem 
tuba, 1 po 50 

g 1% 

оригинално 

паковање 
50 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи, 15882000 дијететски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 
Фармацеутски облик 

Паковање и 

јачина лека 

Укупна вредност 

без ПДВ-а 

581 4151050 sulfadiazin SANADERM krem 
tuba, 1 po 50 g 

1% 
13.558,50 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена                    

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Најнижа 

понуђена 

цена 

Највиша 

понуђена 

цена 

581 4151050 sulfadiazin SANADERM krem 
tuba, 1 po 50 

g 1% 
13.558,50 13.649,50 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Најнижа 

понуђена 

цена 

Највиша 

понуђена 

цена 

581 4151050 sulfadiazin SANADERM krem 
tuba, 1 po 50 

g 1% 
13.558,50 13.649,50 

 



 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 03.03.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 23.12.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на 

снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током трајања оквирног 

споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет уговора 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, Добављач има 

право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента 

увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење 

Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој 

интернет страници. Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење 

цене лека који је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева 

Добављача, о чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног 

споразума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни подаци о добављачу: ВЕГА“ д.о.о. 

                                                         Вука Караџића бр. 41 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 07666063 

                                                         ПИБ: 101492908 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ЧЕТВРТИ 

КВРАТАЛ 2020. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе А и Листе А1 лекова за 2020. годину, 404-1-110/19-84 

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено 

име лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Jединица 

мере 
Количине 

307 1103630 kaptopril ZORKAPTIL tableta 
blister, 40 po 

25 mg 

оригинално 

паковање 
30 

579 4150023 
fusidinska 

kiselina 
STANICID mast 

tuba, 1 po 10 g  

(2%) 

оригинално 

паковање 
40 

580 4150400 gentamicin GENTAMICIN mast 

tuba,1 po 15 g  

0,1% (1 mg/1 

g) 

оригинално 
паковање 

30 

1356 4150250 
bacitracin, 
neomicin 

ENBECIN  mast za oči 

tuba, 1 po 5 g 

(500 i.j./g + 

3,3 mg/g) 

оригинално 
паковање 

30 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи, 15882000 дијететски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 
Фармацеутски облик 

Паковање и 

јачина лека 

Укупна вредност 

без ПДВ-а 

307 1103630 kaptopril ZORKAPTIL tableta 
blister, 40 po 25 

mg 
3.911,70 

579 4150023 
fusidinska 

kiselina 
STANICID mast 

tuba, 1 po 10 g  
(2%) 

9.313,60 

580 4150400 gentamicin GENTAMICIN mast 
tuba,1 po 15 g  

0,1% (1 mg/1 g) 
5.092,50 

1356 4150250 
bacitracin, 

neomicin 
ENBECIN  mast za oči 

tuba, 1 po 5 g 
(500 i.j./g + 3,3 

mg/g) 

4.080,90 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (три) понуде 

 

Понуђена цена                    

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Најнижа 

понуђена 

цена 

Највиша 

понуђена 

цена 

307 1103630 kaptopril ZORKAPTIL tableta 
blister, 40 po 

25 mg 
3.911,70 3.930,60 



579 4150023 
fusidinska 

kiselina 
STANICID mast 

tuba, 1 po 10 
g  (2%) 

9.313,60 9.358,80 

580 4150400 gentamicin GENTAMICIN mast 

tuba,1 po 15 g  

0,1% (1 mg/1 
g) 

5.092,50 5117,10 

1356 4150250 
bacitracin, 
neomicin 

ENBECIN  mast za oči 

tuba, 1 po 5 g 

(500 i.j./g + 

3,3 mg/g) 

4.080,90 4.103,40 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
JKL INN 

Заштићено име 

лека 

Фармацеутски 

облик 

Паковање и 

јачина лека 

Најнижа 

понуђена 

цена 

Највиша 

понуђена 

цена 

307 1103630 kaptopril ZORKAPTIL tableta 
blister, 40 po 

25 mg 
3.911,70 3.930,60 

579 4150023 
fusidinska 

kiselina 
STANICID mast 

tuba, 1 po 10 

g  (2%) 
9.313,60 9.358,80 

580 4150400 gentamicin GENTAMICIN mast 
tuba,1 po 15 g  
0,1% (1 mg/1 

g) 

5.092,50 5117,10 

1356 4150250 
bacitracin, 

neomicin 
ENBECIN  mast za oči 

tuba, 1 po 5 g 

(500 i.j./g + 
3,3 mg/g) 

4.080,90 4.103,40 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 03.03.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 24.12.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на 

снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током трајања оквирног 

споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет уговора 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, Добављач има 

право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента 

увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење 

Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој 

интернет страници. Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење 

цене лека који је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева 

Добављача, о чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног 

споразума. 

Основни подаци о добављачу:  „ФАРМАЛОГИСТ“ д.о.о. 

                                                         Миријевски булевар бр. 3 

                                                         Београд 

                                                         МБ:17408933 

                                                         ПИБ: 100270693 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 


