
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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 2.545,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 2.545,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 2.520,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 2.545,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  2.545,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 28.10.2020. 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 

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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 
партиј

е 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 
добра 

Произвођач 
Фармацеу

тски 

облик 

Јачина 
лека/концентраци

ја лека 

Јединиц

а мере 

Количин

а 

29 

dalteparin-

natrijum 

2500 i.j. 

0062210 FRAGMIN 

Pfizer 

Manufacturing 

Belgium NV 

rastvor za 
injekciju 

2500 i.j./0.2 ml 
injekcion

i špric 
100 

30 
dalteparin-
natrijum 

5000 i.j. 

0062211 FRAGMIN 
Pfizer 

Manufacturing 

Belgium NV 

rastvor za 

injekciju 
5000 i.j./0.2 ml 

injekcion

i špric 
100 

37 

nadroparin 

kalcijum 

3800 i.j. 

0062400 
FRAXIPARIN

E 

Aspen Notre 

Dame de 

Bondeville 

rastvor za 

injekciju 
3800 i.j./0,4 ml 

injekcion

i špric 

 

2.000 

148 
furosemid 

20 mg 

0400411
,  

0400142

,  
0400413 

FUROSEMID 

SOPHARMA 
, LASIX , 

EDEMID 

Sopharma AD , 

Sanofi-Aventis 
Deutschland 

GmbH; 

Delpharm Dijon , 
Salutas Pharma 

GmbH 

rastvor za 
injekciju 

20 mg/2 ml ampula 1.000 

165 
testosteron 
enantat 250 

mg 

0048619 
TESTOSTER

ON  DEPO 
Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
 250 mg/ml ampula 20 

195 
deksametazo

n 4 mg 
0047140 DEXASON Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
4 mg/ml ampula 4.000 

197 
metilpredniz
olon 40 mg 

47218 
LEMOD 
SOLU 

Hemofarm a.d. 

prašak i 

rastvarač 

za rastvor 
za 

injekciju/in

fuziju 

 40 mg liobočica 4.005 

206 

benzilpenicil

in, prokain-

benzilpenicil

in, 600.000 

i.j.+ 200.000 

i.j. 

0020056 PANCILLIN  Hemofarm a.d. 

prašak za 

suspenziju 

za 

injekciju 

800.000 i.j. 

(600.000 i.j.+ 

200.000 i.j.) 

bočica 
400 

232 
gentamicin 

120 mg 

0024553

, 

0024582 

GENTAMICI

N , 
GENTAMICI

N HF 

Galenika a.d. , 

Hemofarm AD 

Vršac 

rastvor za 

injekciju 
i/ili rastvor 

za infuziju 

120 mg ampula 200 

279 
diklofenak 

amp 75 mg 

0162440
, 

0162192 

DIKLOFEN , 
DIKLOFENA

K HF 

Galenika a.d. , 
Hemofarm AD 

Vršac 

rastvor za 

injekciju 
 75 mg/3 ml ampula 2.000 

337 
flufenazin 

25 mg 
0070261 

MODITEN 

Depo 
Krka d.d.  

rastvor za 

injekciju 
25 mg/ml ampula 100 



 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 
добра 

Произвођач 
Фармацеутски 

облик 

Јачина 
лека/концент

рација лека 

Укупна 
вредност 

без ПДВ-а  

29 

dalteparin-

natrijum 2500 
i.j. 

0062210 FRAGMIN 
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV 

rastvor za 

injekciju 

2500 i.j./0.2 

ml 
16.646,00 

30 

dalteparin-

natrijum 5000 
i.j. 

0062211 FRAGMIN 
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV 

rastvor za 

injekciju 

5000 i.j./0.2 

ml 
30.545,00 

37 

nadroparin 

kalcijum 

3800 i.j. 

0062400 
FRAXIPARIN

E 
Aspen Notre Dame 

de Bondeville 
rastvor za 
injekciju 

3800 i.j./0,4 
ml 

388.940,00 

148 
furosemid 20 

mg 

0400411,  

0400142,  

0400413 

FUROSEMID 

SOPHARMA , 
LASIX , 

EDEMID 

Sopharma AD , 

Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH; 
Delpharm Dijon , 

Salutas Pharma 

GmbH 

rastvor za 
injekciju 

20 mg/2 ml 28.610,00 

165 
testosteron 
enantat 250 

mg 

0048619 
TESTOSTERO

N  DEPO 
Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
 250 mg/ml 4.174,20 

195 
deksametazon 

4 mg 
0047140 DEXASON Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
4 mg/ml 173.680,00 

197 
metilprednizo

lon 40 mg 
47218 LEMOD SOLU Hemofarm a.d. 

prašak i 

rastvarač za 

rastvor za 
injekciju/infuzij

u 

 40 mg 397.135,80 

206 

benzilpenicili

n, prokain-

benzilpenicili

n, 600.000 

i.j.+ 200.000 

i.j. 

0020056 PANCILLIN  Hemofarm a.d. 

prašak za 

suspenziju za 

injekciju 

800.000 i.j. 

(600.000 i.j.+ 

200.000 i.j.) 
19.948,00 

232 
gentamicin 

120 mg 

0024553, 

0024582 

GENTAMICIN 

, 

GENTAMICIN 
HF 

Galenika a.d. , 

Hemofarm AD Vršac 

rastvor za 

injekciju i/ili 

rastvor za 
infuziju 

120 mg 10.798,00 

279 
diklofenak 
amp 75 mg 

0162440, 
0162192 

DIKLOFEN , 

DIKLOFENAK 

HF 

Galenika a.d. , 
Hemofarm AD Vršac 

rastvor za 
injekciju 

 75 mg/3 ml 40.140,00 

337 
flufenazin 25 

mg 
0070261 

MODITEN 
Depo 

Krka d.d.  
rastvor za 
injekciju 

25 mg/ml 31.697,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (тири) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа понуђена 

цена  

Највиша понуђена 

цена 

29 
dalteparin-natrijum 

2500 i.j. 
0062210 FRAGMIN 16.646,00 16.723,00 

30 
dalteparin-natrijum 

5000 i.j. 
0062211 FRAGMIN 30.545,00 30.686,00 

37 
nadroparin kalcijum 

3800 i.j. 
0062400 FRAXIPARINE 388.940,00 389.240,00 

148 furosemid 20 mg 
0400411,  

0400142,  

FUROSEMID 

SOPHARMA , LASIX , 
28.610,00 28.610,00 



0400413 EDEMID 

165 
testosteron enantat 

250 mg 
0048619 TESTOSTERON  DEPO 4.174,20 4.231,80 

195 deksametazon 4 mg 0047140 DEXASON 173.680,00 174.520,00 

197 
metilprednizolon 40 

mg 
47218 LEMOD SOLU 397.135,80 399.739,05 

206 

benzilpenicilin, 

prokain-

benzilpenicilin, 

600.000 i.j.+ 200.000 

i.j. 

0020056 PANCILLIN  
19.948,00 20.172,00 

232 gentamicin 120 mg 
0024553, 

0024582 

GENTAMICIN , 

GENTAMICIN HF 
10.798,00 11.026,00 

279 diklofenak amp 75 mg 
0162440, 

0162192 

DIKLOFEN , 

DIKLOFENAK HF 
40.140,00 41.000,00 

337 flufenazin 25 mg 0070261 MODITEN Depo 31.697,00 31.903,00 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 
Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа понуђена 

цена  

Највиша понуђена 

цена 

29 
dalteparin-natrijum 

2500 i.j. 
0062210 FRAGMIN 16.646,00 16.723,00 

30 
dalteparin-natrijum 

5000 i.j. 
0062211 FRAGMIN 30.545,00 30.686,00 

37 
nadroparin kalcijum 

3800 i.j. 
0062400 FRAXIPARINE 388.940,00 389.240,00 

148 furosemid 20 mg 

0400411,  

0400142,  
0400413 

FUROSEMID 

SOPHARMA , LASIX , 
EDEMID 

28.610,00 28.610,00 

165 
testosteron enantat 

250 mg 
0048619 

TESTOSTERON  

DEPO 
4.174,20 4.231,80 

195 deksametazon 4 mg 0047140 DEXASON 173.680,00 174.520,00 

197 
metilprednizolon 40 

mg 
47218 LEMOD SOLU 397.135,80 399.739,05 

206 

benzilpenicilin, 

prokain-

benzilpenicilin, 

600.000 i.j.+ 200.000 

i.j. 

0020056 PANCILLIN  
19.948,00 20.172,00 

232 gentamicin 120 mg 
0024553, 

0024582 

GENTAMICIN , 

GENTAMICIN HF 
10.798,00 11.026,00 

279 
diklofenak amp 75 

mg 
0162440, 
0162192 

DIKLOFEN , 
DIKLOFENAK HF 

40.140,00 41.000,00 

337 flufenazin 25 mg 0070261 MODITEN Depo 31.697,00 31.903,00 

 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 28.10.2020. године 

 

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

 

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 

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

                                                         Вука Караџића бр. 41 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 07666063 

                                                         ПИБ: 101492908 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 982.913,28  динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 994.335,52   динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 982.913,28   динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 994.335,52   динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 982.913,28   динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 02.11.2020. 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 

Основни подаци о добављачу:  „MEDICA LINEA PHARM“ d.o.o. 

                                                         Бродарска бр. 1 б 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 20778121 

                                                         ПИБ: 107304324 

 

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



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 1.182,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3(три) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 1.197,50 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 1.182,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 1.197,50 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  1.182,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 02.11.2020. године 

 

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

 

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 

Основни подаци о добављачу:  „ADOC“ d.o.o. 

                                                         Милорада Јовановића бр. 11 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 07530196 

                                                         ПИБ: 100042265 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 2.091,60  динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 2.091,60  динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  2.091,60   динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 2.091,60  динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 2.091,60   динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 03.11.2020. 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 

Основни подаци о добављачу:  „MEDIKUNION“ d.o.o. 

                                                         Вишњичка бр. 157а 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 06967191 

                                                         ПИБ: 100352764 

 

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



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 

партиј

е 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеутс

ки облик 

Јачина/ко

нцентраци

ја лека 

Једини

ца 

мере 

Количин

а 

6 

hioscin-

butilbromid 20 

mg 

0123140 BUSCOPAN 

Boehringer 

Ingelheim 

Espana S.A. 

rastvor za 

injekciju 
20 mg/1 ml ampula 240 

7 
metoklopramid 

10 mg 
0124302 KLOMETOL   Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
10 mg/2 ml ampula 500 

150 
metoprolol 5 

mg 
0107497 PRESOLOL   

Hemofarm 

a.d. 

rastvor za 

injekciju 
5 mg/5 ml ampula 200 

270 

tetanus 

imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 

0013168 
TETAGAM 

P 

CSL Behring 

GmbH 

rastvor za 

injekciju 
250 i.j./ml 

injekcio

ni špric 
300 

289 
meloksikam 

amp 15 mg 
0161022 MOVALIS 

Boehringer 

Ingelheim 

Espana S.A. 

rastvor za 

injekciju 

15 mg/1,5 

ml 
ampula 200 

332 
metamizol 

natrijum 2,5 g 

0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGET

OL 

Alkaloid a.d./ 

Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
2,5 g/5 ml ampula 600 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност:  

Број 

партије 
6Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Јединица 

мере 

Уговорена 

вредност без ПДВ-а 

6 hioscin-butilbromid 20 mg 0123140 BUSCOPAN ampula 
8.006,40 

7 metoklopramid 10 mg 0124302 KLOMETOL   ampula 
10.255,00 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   ampula 
13.948,00 

270 
tetanus imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 
0013168 TETAGAM P 

injekcioni 

špric 299.253,00 

289 meloksikam amp 15 mg 0161022 MOVALIS ampula 
91.420,00 



332 metamizol natrijum 2,5 g 
0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGETOL 
ampula 

14.322,00 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (три) понуде 

Понуђена цена  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Јединица 

мере 

Понуђена цена 

најнижа 

Понуђена 

цена највиша 

6 
hioscin-butilbromid 20 

mg 
0123140 BUSCOPAN ampula 

8.006,40 8.025,60 

7 metoklopramid 10 mg 0124302 KLOMETOL   ampula 
10.255,00 10.290,00 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   ampula 
13.948,00 15.462,00 

270 

tetanus 

imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 

0013168 TETAGAM P 
injekcioni 

špric 299.253,00 301.269,00 

289 
meloksikam amp 15 

mg 
0161022 MOVALIS ampula 

91.420,00 95.380,00 

332 
metamizol natrijum 

2,5 g 

0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGETOL 
ampula 

14.322,00 16.194,00 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Јединица 

мере 

Понуђена цена 

најнижа 

Понуђена 

цена највиша 

6 
hioscin-butilbromid 20 

mg 
0123140 BUSCOPAN ampula 

8.006,40 8.025,60 

7 metoklopramid 10 mg 0124302 KLOMETOL   ampula 
10.255,00 10.290,00 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   ampula 
13.948,00 15.462,00 

270 

tetanus 

imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 

0013168 TETAGAM P 
injekcioni 

špric 299.253,00 301.269,00 

289 
meloksikam amp 15 

mg 
0161022 MOVALIS ampula 

91.420,00 95.380,00 

332 
metamizol natrijum 

2,5 g 

0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGETOL 
ampula 

14.322,00 16.194,00 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 02.11.2020. године 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                          Миријевски булевар бр. 3 

                                                          11 000 Београд 

                                                          МБ: 17408933 

                                                          ПИБ: 100270693 

 

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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 

парти

је 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеутс

ки облик 

Јачина 

лека/концентрац

ија лека 

Једини

ца мере 

Количи

на 

135 

natrijum 
hlorid 

0,9% 

(fiziološ
ki 

rastvor), 

boca 
plastična 

500 ml 

175240/01753

10 

NATRII 

CHLORIDI 
INFUNDIBI

LE 

/NATRIJUM  
HLORID 

0.9% 

B.BRAUN 

Hemofarm 
a.d.Vrsac/ 

B.Braun 

Melsungen 
AG; B.Braun 

Medical SA; 

S.C.B.Braun 
Pharmaceutic

als S.A. 

rastvor za 

infuziju 
500 ml (9g/l) boca 40 

326 

lidokain 
2%, 

adrenali

n 
(epinefri

n) 

0081540 

LIDOKAIN 

2%-

ADRENALI
N 

Galenika 

a.d.Beograd 

rastvor za 

injekciju 

2 ml (40 mg+0,025 

mg) 
ampula 2.000 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

 
Уговорена вредност:  

Број 

партиј

е 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеутск

и облик 

Јачина 

лека/концентрациј

а лека 

Укупна 

вреднос

т без 

ПДВ-а  

135 

natrijum 

hlorid 

0,9% 
(fiziološki 

rastvor), 

boca 
plastična 

500 ml 

175240/017531

0 

NATRII 

CHLORIDI 
INFUNDIBIL

E /NATRIJUM  

HLORID 0.9% 
B.BRAUN 

Hemofarm 

a.d.Vrsac/ 
B.Braun 

Melsungen AG; 

B.Braun 
Medical SA; 

S.C.B.Braun 

Pharmaceutical
s S.A. 

rastvor za 

infuziju 
500 ml (9g/l) 2.787,60 

326 

lidokain 

2%, 

adrenalin 
(epinefrin

) 

0081540 

LIDOKAIN 

2%-
ADRENALIN 

Galenika 

a.d.Beograd 

rastvor za 

injekciju 

2 ml (40 mg+0,025 

mg) 
35.640,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3  (три) понуде 



 

Понуђена цена  

        

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа 

понуђена цена  

Највиша 

понуђена цена 

135 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

boca plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 
/NATRIJUM  

HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

2.787,60 2.843,60 

326 
lidokain 2%, adrenalin 

(epinefrin) 
0081540 

LIDOKAIN 2%-
ADRENALIN 

35.640,00 35.900,00 

                     

 

 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа 

понуђена цена  

Највиша 

понуђена цена 

135 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

boca plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 
/NATRIJUM  

HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

2.787,60 2.843,60 

326 
lidokain 2%, adrenalin 

(epinefrin) 
0081540 

LIDOKAIN 2%-

ADRENALIN 
35.640,00 35.900,00 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 10.11.2020. 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 

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. 



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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 
Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Јединица 

мере 
Количина 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE injekcioni špric 300 

36 
nadroparin kalcijum 2850 

i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  injekcioni špric 

2.000 

38 
nadroparin kalcijum 5700 

i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  injekcioni špric 

3.000 

54 
hidroksokobalamin 2500 

mcg 
0051560 OHB 12  ampula 

1.000 

74 
glukoza 5%, boca plastična 

500 ml 
173220/0173305 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 5% 

B.BRAUN 

boca 300 

77 
glukoza 10%, boca plastična 

500 ml 
173225/0173300 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

10%/GLUKOZA 10% 

B.BRAUN 

boca 40 

87 

natrijum hlorid, kalijum 

hlorid, kalcijum hlorid 

(Ringerov rastvor), boca 

plastična 500 ml 

0175260/0175315 

NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE COMP. 

(Ringerov rastv) 

/RINGEROV 

RASTVOR B.BRAUN 

boca 400 

135 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), boca 

plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 

/NATRIJUM  HLORID 

0.9% B.BRAUN 

boca 500 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 
ampula 50 

285 ketorolak amp 30 mg 0162522/0162162 

ZODOL/ 

KETOROLAC 

PEYTON 

ampula 1.000 

293 ketoprofen amp 100 mg 162088 KETONAL 
ampula 2.000 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

 
 
 
 
 



 
Уговорена вредност:  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а  

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 
injekcioni 

špric 
300 492,31 147.693,00 

36 
nadroparin kalcijum 

2850 i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  

injekcioni 

špric 

2.000 175,38 350.760,00 

38 
nadroparin kalcijum 

5700 i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  

injekcioni 
špric 

3.000 282,15 846.450,00 

54 
hidroksokobalamin 

2500 mcg 
0051560 OHB 12  ampula 

1.000 75,32 75.320,00 

74 
glukoza 5%, boca 

plastična 500 ml 
173220/0173305 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 

5% B.BRAUN 

boca  300 65,10 19.530,00 

77 
glukoza 10%, boca 

plastična 500 ml 
173225/0173300 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

10%/GLUKOZA 

10% B.BRAUN 

boca 40 80,77 3.230,80 

87 

natrijum hlorid, 

kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid 

(Ringerov rastvor), 

boca plastična 500 

ml 

0175260/0175315 

NATRII 

CHLORIDI 

INFUNDIBILE 

COMP. 

(Ringerov rastv) 

/RINGEROV 

RASTVOR 

B.BRAUN 

boca  400 76,56 30.624,00 

135 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), 
boca plastična 500 

ml 

175240/0175310 

NATRII 

CHLORIDI 

INFUNDIBILE 
/NATRIJUM  

HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

boca 500 69,69 34.845,00 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 
ampula 50 291,66 14.583,00 

285 
ketorolak amp 30 

mg 
0162522/0162162 

ZODOL/ 
KETOROLAC 

PEYTON 

ampula 1.000 52,57 52.570,00 

293 
ketoprofen amp 100 

mg 
162088 KETONAL 

ampula 2.000 36,17 72.340,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног добра 

Најнижа 

понуђена цена  

Највиша 

понуђена цена 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 147.693,00 
149.469,00 

36 
nadroparin kalcijum 

2850 i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  

350.760,00 
351.320,00 

38 
nadroparin kalcijum 

5700 i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  

846.450,00 
847.830,00 



54 
hidroksokobalamin 

2500 mcg 
0051560 OHB 12  

75.320,00 
75.840,00 

74 
glukoza 5%, boca 

plastična 500 ml 
173220/0173305 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 

5% B.BRAUN 

19.530,00 
19.890,00 

77 
glukoza 10%, boca 

plastična 500 ml 
173225/0173300 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

10%/GLUKOZA 

10% B.BRAUN 

3.230,80 
3.290,00 

87 

natrijum hlorid, 

kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid 

(Ringerov rastvor), 

boca plastična 500 ml 

0175260/0175315 

NATRII 

CHLORIDI 

INFUNDIBILE 

COMP. (Ringerov 

rastv) 

/RINGEROV 

RASTVOR 

B.BRAUN 

30.624,00 
31.184,00 

135 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

boca plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII 
CHLORIDI 

INFUNDIBILE 

/NATRIJUM  
HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

34.845,00 
35.545,00 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 
14.583,00 

14.583,00 

285 ketorolak amp 30 mg 0162522/0162162 

ZODOL/ 

KETOROLAC 
PEYTON 

52.570,00 
53.530,00 

293 
ketoprofen amp 100 

mg 
162088 KETONAL 

72.340,00 
72.640,00 

                    

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног добра 

Најнижа 

понуђена цена  

Највиша 

понуђена цена 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 147.693,00 
149.469,00 

36 
nadroparin kalcijum 

2850 i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  

350.760,00 
351.320,00 

38 
nadroparin kalcijum 

5700 i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  

846.450,00 
847.830,00 

54 
hidroksokobalamin 

2500 mcg 
0051560 OHB 12  

75.320,00 
75.840,00 

74 
glukoza 5%, boca 

plastična 500 ml 
173220/0173305 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 

5% B.BRAUN 

19.530,00 
19.890,00 

77 
glukoza 10%, boca 

plastična 500 ml 
173225/0173300 

GLUCOSI 

INFUNDIBILE  

10%/GLUKOZA 

10% B.BRAUN 

3.230,80 
3.290,00 

87 

natrijum hlorid, 

kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid 

(Ringerov rastvor), 

boca plastična 500 ml 

0175260/0175315 

NATRII 

CHLORIDI 

INFUNDIBILE 

COMP. (Ringerov 

rastv) 

/RINGEROV 

30.624,00 
31.184,00 



RASTVOR 

B.BRAUN 

135 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), 

boca plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII 

CHLORIDI 

INFUNDIBILE 
/NATRIJUM  

HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

34.845,00 
35.545,00 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 
14.583,00 

14.583,00 

285 ketorolak amp 30 mg 0162522/0162162 
ZODOL/ 

KETOROLAC 

PEYTON 

52.570,00 
53.530,00 

293 
ketoprofen amp 100 

mg 
162088 KETONAL 

72.340,00 
72.640,00 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 10.11.2020. 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 Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 1.273.336,90  динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 1.273.336,90  динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  1.273.336,90 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 1.273.336,90 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  1.273.336,90  динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 16.11.2020. 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 

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

                                                         Батајнички друм бр. 5А 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 17338480 

                                                         ПИБ: 100057656 

 

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



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. 

 


