
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ПРВИ 

КВРАТАЛ 2021. 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, 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д лекова, 404-1-110/20/20 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност:  
Број 

партиј

е 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФР

А ЛЕКА 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Произвођа

ч 

Фармацеутск

и облик 

Јачина лека/ 

Концентрациј

а лека  

Количин

а 

11 

metotreksat
, napunjeni 

injekcioni 

špric, 20 
mg 

0034153 
/0034332 

METOJECT/METHOTREX
AT EBEWE 

Ebewe 

Pharma 
Ges.M.B.H 

NFG. KG 

rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 

injekcionom 
špricu 

20 mg 100 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

Број 

партије 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФРА 

ЛЕКА 

Заштићени назив понуђеног 

добра 
Произвођач 

Понуђена 

цена 

најнижа 

Понуђена 

цена 

највиша 

11 

metotreksat, 

napunjeni 

injekcioni 

špric, 20 mg 

0034153 

/0034332 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 

Ebewe Pharma 

Ges.M.B.H 

NFG. KG 

99.731,00 100.270,00 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФРА 

ЛЕКА 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена 

најнижа 

Понуђена 

цена 

највиша 

11 

metotreksat, 
napunjeni 

injekcioni 

špric, 20 mg 

0034153 

/0034332 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 

Ebewe Pharma 

Ges.M.B.H 
NFG. KG 

100.270,00 100.270,00 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 22.09.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 11.02.2021. 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 важи до утрошка уговорених средстава. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ПРВИ 

КВРАТАЛ 2021. 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, 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д лекова, 404-1-110/20-20 

Број 

парти

је 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФР

А 

ЛЕКА 

Заштићени назив 

понуђеног добра 
Произвођач 

Фармацеутс

ки облик 

Јачина 

лека/ 

Концентрац

ија лека  

Једини

ца мере 

Количи

на 

10 

metotreks
at, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 15 

mg 

003415

1/ 

003433
8 

METOJECT/METHOTR

EXAT EBEWE 

Medac 

Gesellschaft 
fur Klinische 

Spezialprapar

ate M.B.H / 

rastvor za 

injekciju u 
napunjenom 

injekcionom 

špricu 

15 mg 
injekcio

ni špric 
50 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФРА 

ЛЕКА 

Заштићени назив понуђеног 

добра 
Произвођач 

Фармацеутски 

облик 

Јачина лека/ 

Концентрација 

лека  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а  

10 

metotreksat, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 15 

mg 

0034151/ 

0034338 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 

Medac 

Gesellschaft fur 

Klinische 
Spezialpraparate 

M.B.H / 

rastvor za 

injekciju u 

napunjenom 
injekcionom 

špricu 

15 mg 47.370,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

Број 

партије 

Назив 

партије 
JKЛ КПП 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена најнижа 

Понуђена цена 

највиша 

10 

metotreksat, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 15 

mg 

0034151/ 

0034338 
062 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 
47.123,00 47.370,00 

 



Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 

Назив 

партије 
JKЛ КПП 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена најнижа 

Понуђена цена 

највиша 

10 

metotreksat, 

napunjeni 
injekcioni 

špric, 15 

mg 

0034151/ 

0034338 
062 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 
47.370,00 47.370,00 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 22.09.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 11.02.2021. 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 важи до утрошка уговорених средстава. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ПРВИ 

КВРАТАЛ 2021. 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, 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д лекова, 404-1-110/20-20 

Број 

парти

је 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФР

А 

ЛЕКА 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Произвођ

ач 

Фармацеутс

ки облик 

Јачина лека/ 

Концентрац

ија лека  

Једини

ца мере 

Количи

на 

11 

metotreks

at, 
napunjeni 

injekcioni 

špric, 20 
mg 

003415
3 

/003433

2 

METOJECT/METHOTRE

XAT EBEWE 

Ebewe 
Pharma 

Ges.M.B.H 

NFG. KG 

rastvor za 

injekciju u 

napunjenom 
injekcionom 

špricu 

20 mg 
injekcio

ni špric 
10 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФРА 

ЛЕКА 

Заштићени назив понуђеног 

добра 
Произвођач 

Фармацеутски 

облик 

Јачина лека/ 

Концентрација 

лека  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а  

11 

metotreksat, 

napunjeni 
injekcioni 

špric, 20 mg 

0034153 
/0034332 

METOJECT/METHOTREXAT 
EBEWE 

Ebewe 

Pharma 
Ges.M.B.H 

NFG. KG 

rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 

injekcionom 
špricu 

20 mg 10.027,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

Број 

партије 

Назив 

партије 
JKЛ КПП 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена најнижа 

Понуђена цена 

највиша 

11 

metotreksat, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 20 

mg 

0034153 

/0034332 
062 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 
9.973,10 10.027,00 

 



Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 

Назив 

партије 
JKЛ КПП 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена најнижа 

Понуђена цена 

највиша 

11 

metotreksat, 

napunjeni 
injekcioni 

špric, 20 

mg 

0034153 

/0034332 
062 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 
10.027,00 10.027,00 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 22.09.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 04.02.2021. 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 важи до утрошка уговорених средстава. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ПРВИ 

КВРАТАЛ 2021. 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, 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д лекова, 404-1-110/20-20 

Број 

парти

је 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФР

А 

ЛЕКА 

Заштићени назив 

понуђеног добра 
Произвођач 

Фармацеутс

ки облик 

Јачина 

лека/ 

Концентрац

ија лека  

Једини

ца мере 

Количи

на 

10 

metotreks
at, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 15 

mg 

003415

1/ 

003433
8 

METOJECT/METHOTR

EXAT EBEWE 

Medac 

Gesellschaft 
fur Klinische 

Spezialprapar

ate M.B.H / 

rastvor za 

injekciju u 
napunjenom 

injekcionom 

špricu 

15 mg 
injekcio

ni špric 
100 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 

Назив 

партије 

ЈКЛ/ 

ШИФРА 

ЛЕКА 

Заштићени назив понуђеног 

добра 
Произвођач 

Фармацеутски 

облик 

Јачина лека/ 

Концентрација 

лека  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а  

10 

metotreksat, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 15 

mg 

0034151/ 

0034338 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 

Medac 

Gesellschaft fur 

Klinische 
Spezialpraparate 

M.B.H / 

rastvor za 

injekciju u 

napunjenom 
injekcionom 

špricu 

15 mg 94.740,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

Број 

партије 

Назив 

партије 
JKЛ КПП 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена најнижа 

Понуђена цена 

највиша 

10 

metotreksat, 

napunjeni 

injekcioni 
špric, 15 

mg 

0034151/ 

0034338 
062 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 
94.246,00 94.740,00 

 



Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 

Назив 

партије 
JKЛ КПП 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Понуђена 

цена најнижа 

Понуђена цена 

највиша 

10 

metotreksat, 

napunjeni 
injekcioni 

špric, 15 

mg 

0034151/ 

0034338 
062 

METOJECT/METHOTREXAT 

EBEWE 
94.740,00 94.740,00 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 22.09.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 03.03.2021. 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 важи до утрошка уговорених средстава. 


