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В Е О О П А О

НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд, кога, по
Решењу о преносу овлашћења 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године в.д. директора проф.
др Сање Радојевић Шкодрић, заступа директор Сектора за јавне набавке Марија
Атанасијевић
Матични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:

иСЕЈМЛЗ сЈ.о.о., ул. Бежанијских илегалаца бр.18б, Нови Београд, кога заступа директор
Снежана Стојановић,
Матични број: 20732644
ПИБ: 107050083
Број рачуна: 330-4014196-51 који се води код СгесШ Адпсо1е
(у даљем тексту: Добављач)

Д а н а ^ .о А г о Ј р

године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 23-8/20
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
ЗА ПАРТИЈЕ
211, 315 и 316

1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.

Фонд и Добављач у уводу констатују:
1) да Фонд, као Наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе
здравствених установа из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији,
2) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Лекова за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, број јавне набавке
404-1-110/19-98,
3) да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у
смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), за потребе здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума (у
даљем тексту: Купци), који представља саставни део овог споразума,
4) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1110/19-98,
5) да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-93/19-60 од 10.03.2020. године, за партије
211, 315 и 316, изабрао понуду понуђача ИсепИз <±о.о., бр. 10/20 од 20.01.2020.
године,
6) да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на
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тај начин непосредно реализовати јавну набавку,
7) да Фонд, као Тело за централизоване иабавке, није страна у појединачним
уговорима које закључују Купци са Добављачем.
ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни
уговори о јавној набавци добара који су предмет јавне набавке бр. 404-1-110/19-98
између Купаца и Добављача.
Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији лекова са
ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов саставни део.
Овај оквирни споразум закључује се на период од 9 (девет) месеци од дана потписивања.
Количине лека, наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), су оквирне
количине за потребе Купаца.
Укупна уговорена количина лекова, зависи од потреба здравствених установа и може да
се разликује од количина наведених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2),
Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА
Фонд је дужан да:
3.1.1 обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од
Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;
3.1.2 правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за
реализацију његових обавеза;
Добављач је дужан да:
3.2.1. на писани позив Купца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим
споразумом;
3.2.2. извршава уговорне обавезе према Купцима у скпаду са преузетим обавезама и
правилима струке, у уговореним роковима;
3.2.3. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле
да знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;
3.2.4. обезбеди да лекови које испоручује немају правне или материјалне недостатке;
3.2.5. обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајања оквирног
споразума, односно појединачног уговора;
3.2.6. испоручује лекове у скпаду са уговореним количинама и уговореним квалитетом,
која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној
документацији;
3.2.7. сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке
Добављача или произвођача.
СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној
набавци у складу са опредељеним средствима и јединичним ценама утврђеним у овом
споразуму.
На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема позива
Купца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се
доставља текст уговора сачињен у складу са моделом уговора, који се налази у прилогу
овог споразума и представља његов саставни део.
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4.3.

Количине у појединачним уговорима одређује Купац.

4.4.

Појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина.

4.5.

Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у
Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету коју
Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у
Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).

4.6.

Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора.

5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1.

Цене из споразума су јединичне цене лекова који су предмет овог споразума и које су
наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).

5.2.

Цена из споразума може да се промени 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 споразума
постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог
споразума, сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски
примењује, даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања
Анекса.

5.3.

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, Добављач има право на увећање цене из споразума 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.

5.4.

Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у
последње важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.

5.5.

Купац плаћа испоручене количине лековат по јединичној цени из овог оквирног
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана
пријема фактуре.

5.6.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину
и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).

5.7.

Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за
умањење цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће
се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс оквирног споразума.

6.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.

Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о
квалитету и атестима.

6.2.

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и
без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради
анализе.

6.3.

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
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квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.
6.4.

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству
представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене
количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24
(двадесетчетири) часа.

6.5.

Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач
је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.

6.6.

Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања од најмање 9
месеци од дана испоруке.односно са роком трајања од најмање 2/3 произвођачког рока,
уколико је произвођачки рок 9 месеци или краће.

7.

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.

Добављач је дужан да, на захтев Купца испоручи количине уговорене појединачним
уговором.

7.2.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.

7.3.

Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 24 сата од пријема писменог
захтева купца за партије 211 и 316, односно, 24 сата од добијања законом неопходне
документације за промет нерегистрованих лекова за партију 315.

7.4.

Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца,
осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и
Купац их посебно не признаје.

7.5.

Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца.
Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - Списак
здравствених установа, у смислу додавања здравствене установе као Купца на исти,
Прилог 1 - Списак здравствених установа се ажурира без закључивања Анекса оквирног
споразума.

7.6.

Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.5. овог Споразума, достави Добављачу и
објави на својој интернет страници.

8.

УГОВОРНА КАЗНА

8.1.

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за
које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности
добара испоручеих са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може
да траже накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор.

9.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

9.1.

Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и потписано менично овлашћење у висини од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона
депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у
меничном овлашћењу - писму.

9.2.

Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће
на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења
оквирног споразума.

9.3.

Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе по
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их
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реализује.
9.4.

Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до износа
од 10% од нереализоване вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење
обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

9.5.

У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за добро извршење посла,
односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу,
Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Фонду
нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног
споразума.

9.6.

Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза за све Купце
по овом споразуму.

9.7. У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог споразума,
док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану, може да
се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно да
Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за време
важења оквирног споразума/уговора.
9.8.

Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након
истека рока из тачке 9.2. овог члана.

10.

ВИШ АСИЛА

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у
извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, стране у споразуму су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року
од 24 (двадесетчетири) часа.
10.2. Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу
сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије,
транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су
законом утврђени као виша сила.
11.

СПОРОВИ

11.1. Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у
случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна
надлежност Привредног суда у Београду.
12.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум
може да раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да
се споразум раскида за поједину партију, за преостале партије споразум остаје на снази.
Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.
12.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је
друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се
понављају и уколико исте није откпонила у остављеном року који мора бити разуман.
12.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
страна у споразуму која је своје доспеле обавезе из споразума у потпуности и
благовремено извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора
између Добављача и Купаца.
12.5. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу
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овог споразума и исти се извршаваЈу у складу са одредбама тих уговора и овог
споразума, осим уколико Фонд, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи
другачије.
12.6. У случају потребе раскида појединачних уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд
обавештава Купце о истом.
13.

ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум за лекове који су предмет овог оквирног
споразума уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења дозволе за лек,
престати могућност прометовања тих лекова пре истека рока трајања овог оквирног
споразума.
13.2. Фонд, има право да, у случају да важећа дозвола за лек истиче пре истека рока трајања
овог оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писану изјаву носиоца
дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у скпаду са
Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10,
107/12, 113/17-др. закон и 105/17-др. закон).
13.3. У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за лек за
који је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остале лекове оквирни споразум
остаје на снази.
14.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.
14.2. Уколико Добављач не достави тражена средства обезбеђења за добро извршење
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.
15.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
15.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку
страну потписника оквирног споразума поједан примерак.
15.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Списак здравствених установа
Прилог 2 - Спецификација лекова са ценама
Прилог 3 - Модел уговора

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за
здравствено осигурање

□ С Е М П З сЈ.о.о.
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П РИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98
КУПЦИ
Филијала
РФЗО

01.
Суботица

Назив здравствене установе

Седиште и адреса
здравствене установе

Званична интернет адреса

Дом здрављ а "Д р Јанош Хаџи ", Бачка Т опола

С ветог Стеф ана 1, Бачка
Топола

\ЛЛЛЛЛЛСЈ2М.СО.Г5

Дом здрављ а "Д р М артон Ш андор ", Мали Иђош

З анатлијска 1, М али Иђош

\МЛЛЛ/.(Ј2ГГП.Г5

Дом здрављ а Суботица

П етеф и Ш андора 7,
С уботица

с1от2с1гау|1а.ога.г5

О пш та болница Суботица

И зворска 3, С уботица

\лллллл6о1п1са5ићо{1са.сот

Иве Л о ле Рибара 16,
Ж ити ш те
Т рг О слобођењ а 2, Нови
Бечеј

Д ом здрављ а Ж итиш те
Д ом здрављ а Нови Бечеј

02.
Зрењ анин

\ЛЛЛЛЛ/.с122Ш51е.Г5
Нема

Д ом здрављ а Сечањ

П артизански пут бб, С ечањ

\ллллл/.сЈотгсЈгаVIјавесап ј.Г5

Д ом здрављ а Српска Црња

Ж арка З рењ анина бр 15,
С рпска Црњ а

\ллллл/.с125ГО5каст|а.г5

С ветосавска бр. 31,
Зрењ анин
Д р Васе Савића бр. 5,
Зрењ анин

Д ом здрављ а Зрењ анин
О пш та болница Зрењ анин

\ллллл/.<Ј22геп\а пјп.Г5
\ллллл/.во1п1са.ога.г5

С пецијална болница за плућне болести "Д р Васа Савић", Зрењ анин

П етеф ијева бр. 4,
Зрењ анин

\ллллл/.о1испа.со.Г5

Дом здрављ а Ада

Јож еф а А тиле 9, Ада

\ллллл/.с1гас1а.со.г5

Д ом здрављ а Кањ ижа

Карађорђева 53, Кањ ижа

\ллллл/.сЈгкап јЈга.ога.Г5

Д ом здрављ а Нови Кнежевац

Краљ а Петра I
Карађорђевића бр. 85,
Нови Кнежевац

\ллллл/.с)2пк.ога.г5

Дом здрављ а Чока

С е нћанска 3, Чока

^лллл/у.сЈгсока.сот

Д ом здрављ а Сента

Бош ка Југовића бр. 6,
Сента

\ллллл/.2(ј га\/51л/05еп1а.Г5

О пш та болница Сента

К арађорђева 64, Сента

ћо5оИа15еп1а.г5

03. Кикинда

Ђ уре Јакш ића 110,
Кикинда
Краљ а П етра I 106,
Кикинда

О пш та болница Кикинда
Д ом здрављ а Кикинда

1

\ЛЛЛЛЛ/.Ођкј.Г5

сЈгкЈктсЈа.пе*

ПРИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98

04. П анчево

Об.Сомбор

Специјална болница за психијатријске болести "С вети Врачеви" Нови
Кнежевац

Краљ а Петра I
Карађорђевића бр. 85,
Нови Киежевац

\лалаа/. 5 о кзп оу1к п е ге уас. о га. Г5

Д ом здрављ а А пибунар

Т рг С лободе 8, Алибунар

\ллллллс12аШзипаг.г5

Дом здрављ а Бела Црква

Јована П оповића бб, Бела
Црква

\ЛЛЛЛЛЛС12вС.Г5

Д ом здрављ а Ковачица

Ш турова 42, Ковачица

\ЛЛЛЛЛ/.СЈ2кОУ.Г5

Дом здрављ а Ковин

Т р г О слобођењ а 4, Ковин

\лллл/у.с1от2с1гау||акоут.ога.г5

Дом здрављ а О пово

Бориса Кидрича 6, О пово

\ЛЛЛЛ/У.с12000У0.Г5

Дом здрављ а "1 .0 к т о б а р ", Пландиш те

Карађорђева 13,
П ландиш те

\ллдллл сЈ2р1апс115{е. гз

О пш та болница Врш ац

А б раш евићева бб, Врш ац

\лллллловуГ5ас.сот

Дом здрављ а "Врш ац" Врш ац

А б раш евићева бб, Врш ац

\ЛЛЛЛЛЛС|2УГ5аС.С0 Г5

Дом здрављ а "П анчево” П анчево

М. О бреновића 2, П анчево

\ллллллс12оапсеуо.ога

О пш та болница П анчево

М илош а Т ребињ ца 11,
Панчево

\ллл/\ллво1п1саоапсе*/о.г5

С пецијална болница за плућне болести "Д р Будисав Бабић", Бела Црква

Светозара М илетића 55,
Бела Црква

\ллллу. 5о6ће1асгкуа. ога

Специјална болница за психијатријске болести "Др С лавољ уб Бакаловић",
Врш ац

П одврш анска 13, Врш ац

\лллллл50ђУГ5ас. ога. Г5

Специјална болница за психијатријске болести Ковин

Цара Л азара 253, Ковин

\ллл/\ллзк>оћ.коу|п.Јп7о

Д ом здрављ а Апатин

Нуш ићева бб, Апатин

\лллллл<Ј2 аоаИп. со. гз

Д ом здрављ а Кула

Т р г ослобођењ а 9, Кула

\ллллл/.<Ј2к и 1а.пе1

Дом здрављ а О џаци

М остонга 25, О џаци

\ллллл/. с1гос12а с 1.ога. Г5

Д ом здрављ а "Др Ђ орђе Лазић", Сомбор

М ирна бр. 3, С омбор

\ЛЛЛЛЛЛ<Ј250тћ0Г.Г5

О пш та болница "Др Радивој Симоновић", Сомбор

Војвођанска 75, С омбор

\ллллл/.ћо1пЈсабот1зог ога.гб
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ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98

Об.Нови
Сад

Д ом здрављ а Бач

Бачка 2

\лллллл<Ј2ћас.(83. пе1

Д ом здрављ а "Д р М ладен С тојановић", Бачка П аланка

Краљ а П етра I 26/а

\ллллллсЈгћасса 1.о га .гз

Д ом здрављ а Бачки П етровац

М арш ала Т ита 6

\лллллл(ЈгћаскЈ ре4гоуас. гз

Д ом здрављ а "Д р Д уш ан Савић Дода", Беочин

С ветосавска бб

нема

Д ом здрављ а Бечеј

Браћа Тан 3

уллллллскћесеј.гз

Д ом здрављ а Ж абаљ

Николе Т есле 66

\ллллл/.с!ггаћа1|.гз

Д ом здрављ а "Д р Ђ орђе Бастић", С рбобран

Јована П оповића 25/1

\лллл/у.с123гћоћгап.сот

Дом здрављ а Темерин

Н ародног ф ронта 82

\ллллл/.сИетепп.Г5

Д ом здрављ а Тител

Главна 22

нема

Дом здрављ а Нови Сад

Булевар Цара Л азара 75

\ЛЛЛЛЛ/.(Ј2П5.Г5

З авод за хитну м едицинску помоћ Нови Сад

Врш ачка 28

\ллллл/. ћ К п а о о т о с п з .о га ге

Дом здрављ а "В ељ ко Влаховић", Врбас

П алих бораца бр. 20

\ЛЛЛЛ/У.С|2УГћа5.С0.Г5

О пш та болница Врбас

Др М илана Чекића 4

\ллллллоћугћаз.гз

Специјална б олница за реум атске болести Нови Сад

Ф утош ка 68

\ЛЛЛЛЛ/.5ћПОУ15ас1.СО.Г5

И нститут за онкол огију Војводине, Сремска Каменица

Пут д окто ра Голдм ана 4

\лллл/у.опк.пз.ас.г5

И нститут за плућне болести Војводине, С рем ска Каменица

Пут д октора Голдм ана 4

\ЛЛЛЛЛШћ-Пс1.Г5

И нститут за кард иоваскуларне болести Војводине, С ремска Каменица

П ут д о кт о р а Голдм ана 4

\лллл/уЈкућу. П5.ас. гз

И нститут за здравствену заш титу д еце и ом ладине Војводине, Нови Сад

Х ајдук В ељ кова 10

\ЛЛЛЛ/У.1222С||0УП5.Г5

Клиника за стом атологију Војводине, Нови Сад

Х ајдук В ељ кова 12

\ллллл/.кКп1ка2а51ота1о1осши.сот

Клинички центар Војводине Нови Сад

Х ајдук В ељ кова 1

\ллллл/.ксу.гз

Завод за здравствену заш титу студената Нови Сад

Д р Симе М илош евића 6

\ЛЛЛЛЛ/.2 2 2 2 5 П5. СО. Г5
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07. Сремска
М итровица

08. Ш абац

Д ом здрављ а "Д р М илорад-М ика Павловић", Инђија

С рпскоцрквена 5

\у\ллл/.скт<јша.гз

Дом здрављ а "Д р Д раган Ф ундук", Пећинци

Јове Негуш евића 5-7

\ллллл/.сЈ2оес1па.г5

Д ом здрављ а Рума

О рловићева бб

\лллл/\лс12гита.г5

Д ом здрављ а Ириг

Војводе П утника 5

\ЛЛЛЛЛ/.С|21Па.Г5

Дом здрављ а "Д р Јован Јовановић Змај", С тара Пазова

Владим ира Хурбана 2

\ллллл/. <Ј25оагоуа .Г5

Д ом здрављ а Ш ид

А л ексе Ш антића 1

\ллллллс1от2<1гау|1а51(1ога.г5

Дом здрављ а С ремска М итровица

С тари ш ор бр. 65

\ЛЛЛЛЛЛС125т.Г5

О пш та болница С ремска М итровица

С тари ш ор бр. 65

\ллллл/.овзт.г5

Дом здрављ а Богатић

М ије Јовановића 25

\ллллллс12ћоаа1]с.ога.г5

Д ом здрављ а Љ убовија са отационаром

Војводе М иш ића 58

\лл№ллс12ПићоуЈЈа.сот

Дом здрављ а " Др М иленко М арин" Лозница

Болничка 65

\ЛЛЛЛЛЛ <Ј2102П1
с а .СО. Г5

Д ом здрављ а "Крупањ ", Крупањ

Владе Зечевића 61

\лл/л/\л<Ј2кгиоагн. 12. Г5

Д ом здрављ а "М али Зворник", Мали Зворник

Рибарска 25

\лллллл<Ј2таНгуогп1к.ога.г5

О пш та болница Лозница

Болничка 65

\ллллллћо1п1са1о2пЈса.г5

Дом здрављ а Владимирци

С ветог Саве бр.17

\ллллл/. V 1ас11т 1гс ј .о га. Г5

Дом здрављ а "Д р Д аринка Лукић", Коцељ ева

Н емањ ина 8

нема

Д ом здрављ а Ш абац

Попа Карана 2

\лл/\ллл<Ј25авас.ога. Г5

О пш та болница "Др Лаза К.Лазаревић", Ш абац

Попа Карана 4

хллл/да.ћоћЈсаО! б.ога.гб

Д ом здрављ а Уб

Д обросава С имића бр.1

\ЛЛ/\ЛЛЛС|2ић.Г5

Д ом здрављ а Ваљ ево

Ж елезничка бр. 12

\ллллллс12Уа1|еУ0.г5

Д ом здрављ а О сечина

Болничка 13-15

нема

Дом здрављ а Љ иг

Пут Алим пија Васиљевића.
бб

\ллллллс1от2с1гау|1аШа.г5

Д ом здрављ а М ионица

Кнеза Грбовића бр. 307

\ллллл/.с12т1оп1са.г5

О пш та болница Ваљ ево

С инђелићева 62

\лллллл2с у а 1|еу0.гз

09. Ваљ ево

ПРИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98

10.
С м едерево

11.
П ож аревац

12.
Крагујевац

13.

Дом здрављ а Л ајковац

С вето г Саве бб

\Алллл/.Љ1аЈкоуас.гз

О пш та болница "С вети Лука" С м едерево

Кнез М ихајлова 51

\ллллл/. ов зте сје ге уо . гз

Д ом здрављ а С м едерево

Кнез М ихајлова 51

сЈот2<јгауПазс1.гз

О пш та болница "С теф ан Високи" С м едеревска Паланка

Вука Караџића 147

\ллллллђо1п1са-оа1апка.со.г5

Д ом здрављ а "М илан Бана Ђ орђевић", Велика Плана

М илош а В е л и к о г110

\ллллл/.с12Уе1|као1апа.Г5

Д ом здрављ а С м едеревска Паланка

Кнеза М илош а 4

\ллллллс125тес1оа1апка.г5

Д ом здрављ а Велико Градиш те

Војводе П утника 1

\ЛЛЛЛЛЛС|2УС1.Г5

Д ом здрављ а Ж агубица

Николе П аш ића 22

\ллллл/. <Ј22ааи ђ јса. гз

Д ом здрављ а Голубац

Т р г палих бораца бб

\ллллм.с1от2с1гау||аао1ићас.г5

Д ом здрављ а Кучево

Ж ике П оповића 48

нема

Д ом здрављ а М ало Црниће

С тиш ка бб

нема

Д ом здрављ а П ож аревац

Јована Ш ербановића 12-14

нема

О пш та болница П ож аревац

Братства и је д и н ства 135

\ЛЛЛЛЛ/.ОћО.Г5

Дом здрављ а Ж абари

Кнеза М илош а бб

\ллллллс122аћап. 15 0 т . с о т

О пш та болница П етровац на Млави

М оравска 2

\ллллл/. 2сре1гоуас. гз

Д ом здрављ а П етровац на Млави

М оравска 2

\лл/\ллл2сое1го уас. гз

Дом здрављ а Крагујевац

Краљ а М илутина 1

\ллллллс12ка.Г5

З авод за хитну м едицинску помоћ Крагујевац

Змај Јовина 32

нема

Дом здрављ а Баточина

Кнеза М илош а О бреновића
бр. 1

\ллллллс12ћа!ос1па.Г5

Д ом здр ављ а” Д аница и Коста Ш ам ановић" Кнић

Главна бб

\ЛЛЛЛЛ/.<Ј2кП1С.Г5

Д ом здрављ а Лапово

Иве А ндрића 9

\ллллл/.сИароуо.г5

Дом здрављ а "М илоје Хаџић-Ш уле" Рача

В иноградска бб

нема

Дом здрављ а "С вети Ђ орђе", Топола

Б улевар Вожда Карађорђа
67

\ллллл/.сИооо1а.г5

З дравствени центар Аранђеловац

Краљ а Петра П рвог бр. 62

\ллллл/.2сагапсПе1оуас.ога.г5

Завод за здравствену заш титу радника Крагујевац

Косовска бр.4, Крагујевац

\ЛЛЛЛЛЛ222Гка.Г5

Клинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

\№/\лллкс-ка.гз

Д ом здрављ а Д еспо то ва ц са стационаром

С авез бораца 74

\лллллл(ЈгсЈезоо^оуас. гз
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број 404-1-110/19-98
Јагодина

14. Бор

15. Зајечар

16. Ужице

Д ом здрављ а С вилајнац са стационаром

Краљ а П етра П рвог бр. 47

у\ллл/у.<ј25у|1а1пас.с0т

Дом здрављ а Ћ уприја

Кнеза М илош а бб

нема

О пш та болница Ћ уприја

М иодрага Новаковића 78

в о1 гн са сир та .сот

Дом здрављ а Рековац

Јохана Јоханесона бб

\ллллллс12гекоуас.г5

Дом здрављ а Јагодина

Карађорђева бб

уу\ллл/.с1опгс1гау11а1ааосНпа.аи(еп
Ик.пе1

О пш та болница Јагодина

Карађорђева 4

\ллллл/.во1п 1с а 1аао<ј1па.аи1епђк.п
е{

Д ом здрављ а Параћин

М ајора М арка 10

нема

О пш та болница Параћин

М ајора М арка бб

нема

Дом здрављ а Бор

Николе Коперника 2-4

\ллллл/.сЈот2с1гау|1аћог.ога.г5

О пш та болница Бор

Др Д рагиш е М иш овића 1

\лллл.у.ћогћо1тса.ога.г5

Дом здрављ а "Д р Верољ уб Цакић", М ајданпек

Капетанска 30

\ллслл/.<јгтоек.ога.г5

О пш та болница М ајданпек

Капетанска 30

\ллллл/.овт.г5

Здравствени центар Неготин

Бадњ евска 4

\ллллл/.2СпеаоИп.ога.г5

Здравствени центар Кладово

Д унавска 1-3

\ЛЛЛЛЛЛ2Ск1аСЈОУО.СО. Г5

Д ом здрављ а Бољ евац

Д рагиш е П етровића бр. 41!

\ллллл/.с12ђо1|еуас.г5

Здравствени центар Књ ажевац

4-ти јул и бр. 2

нема

Здравствени центар Зајечар

Р асадничка бб

\лл»м/.2С2аЈесаг.сот

Здравствени центар Ужице

М илош а О бреновића 17

\ллллл/.2сие. Г5

Чачак, Д р Д рагиш е
М иш овића 205
Чачак, Веселина М иликића
9

О пш та болница Чачак
Дом здрављ а „Чачак"
17. Чачак

18.

'ллллл/.2ссасак.г5
'ллллл/.2ссасак.г5

Дом здрављ а Лучани

Гуча, Републике бб

'ллллл/.гссасак.гз

Д ом здрављ а Ивањ ица

Ивањ ица, 13. септем бра 39

'лллллл2ссасак.г5

Д ом здрављ а Горњ и М илановац

Т ихом ира М атијевића бр. 1

нема

О пш та болница Горњ и М илановац

Војводе М илана 37

\ллллллђо1гпса-ат.ога

Дом здрављ а Рашка

Др Јовановића 4

\ллллллс12га5ка.г5
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П РИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
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број 404-1-110/19-98
Краљ ево

19.
Круш евац

20. Ниш

О пш та болница "С туденица", Краљ ево

Југ Богданова 110

\лллл/у. ћо Iп Iса з(и с!еп \ са к у .с о . гз

Д ом здрављ а Краљ ево

Југ Богданова 112

\ллллл/.с12кга1|еуо.со.г5

Д ом здрављ а "Др Никола Џамић", Врњ ачка Бања

К раљ евачка 21

сЈгућата.ога.гб

С пецијална болница за интерне болести Врњ ачка Бања

8. марта 12

\ллллл/. ћо1гисаув.ога. Г5

О пш та болница Круш евац

Косовска 16

\лллл/у.2скги5еуас.ога.г5

Д ом здрављ а Круш евац

Косовска 16

\лллм/.2скги5еуас.ога.г5

Д ом здрављ а "Д р Д об ривоје Гер П оповић", А пе кса н др овац

Болничка бр.6

\ллллл/.с12а1ек5ап(Јгсл/ас.ога.г5

Д ом здрављ а "Д р Властим ир Годић", Варварин

С лободе бб

\ллллл/. сЈ2-уа п/а п п .со т

Д ом здрављ а Ћ ићевац

С вето г Саве бр. 19А

\ллллл/.с12с 1се уа с.с 0т

Д ом здрављ а Брус

Краљ а П етра I бр. 9

\ллллл/.с12ђги5.ога.г5

Д ом здрављ а „Д р Сава Станојевић", Трстеник

С ветог С аве 49

\ллллл/.сЈ2{г51еп1к.г5

Д ом здрављ а Гаџин Хан

М илош а О билића 10,
Гаџин Хан

\ллллл/.сЈг. а а б гт И а п .ога. Г5

Д ом здрављ а "Др Љ убинко Ђ орђевић" С врљ иг

Х аџићева 40

нема

Дом здрављ а С окобањ а

М итрополита М ихајла 23

\ллллл/.с125око1зап|а.сот

Дом здрављ а Ниш

Војводе Танкосића 15

\ллллл/. (ЈотгсЈгауПапЈб. со. Г5

Дом здрављ а М ерош ина

Цара Л азара бр. 11

\ллллл/.с12тего51па. т^о

Дом здрављ а "Д р М илорад М ихајловић" Ражањ

П артизанска 145

\ллллл/. сЈггагап ј.ога. Г5

Д ом здрављ а Д ољ евац

Д р М ихајла Тим отијевића
бб

\ллллл/. сЈ2с1о 1је уа с. о га. Г5

О пш та болница А л ексинац

М омчила Поповића 144

\ллллл/.2са1ек51пас.Г5

Дом здрављ а А л ексинац

М омчила П оповића 144

\ллллл/.2са1ек5Јпас.г5

Специјална болница за психијатријске болести "Горњ а Топоница", Горња
Топоница

С тевана Синђелића
39,Н иш

\ллллл/.5ођ!ооопјса.г5

З авод за хитну м едицинску помоћ Ниш

Војислава Илића бб

\ллллл/.ћИпап15.ога

З авод за здравствену заш титу радника Ниш

Војислава Илића бб

\ллллл/. тес!гасЈапЈ5. Г5

З авод за здравствену заш титу студената Ниш

Катићева бр. 29

\ллллл/.з1ис!оо!пЈ5.Г5
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ПРИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98

21.
Прокупљ е

22. П ирот

23.
Л есковац

24. Врање

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

Булевар д р Зорана
Ђ инђића 83

\ллллллгауос1Ш.ога. гз

Специјална болница за плућне болести " О зрен", Сокобањ а

Н асељ е О зрен

\ллллллз ћ о г ге п .о га. гз

Клинички центар Ниш

Д р Зорана Ћ инђића 48

\ллллл/. к с п јз .гз

Клиника за стом атологију Ниш

Булевар др Зорана
Ђ инђића бр. 52

■ЛЛЛЛЛ/.к25П!5.Г5

И нститут за л ечењ е и рехабилитацију "Н иш ка Бања"

С рпских јун а ка 2

\лллм/.гас1оппћ.со.г5

Дом здрављ а Курш умлија

Д р М елгард бб

\ллллл/.с12киг5итШа.ога.гз

Дом здрављ а Блаце

Браће Вуксановић бр. 55

\ллллл/. с12ћ1асе. ога. Г5

Дом здрављ а Ж иторађа

Т оплички хероји 55

нема

Дом здрављ а Прокупљ е

Ћ ирила и М етодија бр. 4

мллл/.сЈотгсЈгауЦаргокиоУе.гз

О пш та болница "Др А пекса Савић" П рокупљ е

Пасјачка бр. 2

\ллллллћо1п1саргокиоНе.сот

Д ом здрављ а Бела П зланка

Бранислава Н уш ића 2

\ллллл/.<М>е1аоа1апка.ога.г5

Дом здрављ а Пирот

Војводе М омчила бб

\ЛЛЛЛЛ/. СЈ2Р1Г01.Г5

О пш та болница П ирот

В ојводе М омчила бб

\ллллл/.р1ђо1п1са.г5

Дом здрављ а Бабуш ница

Ивице М иладиновића 2

\ллллл'.с!2ваћи5П1са.сот

Д ом здрављ а Д им итровград

Х ристо С м ирненски 2

\ллллллс12с1та.ога.г5

Д ом здрављ а Бојник

Стојана Љ убића бб

\лпллл/.с1гћо|гнк.ога

Д ом здрављ а Л есковац

Светозара М арковића бр.
116

\ллллл/.с121е5коуас.сот

Дом здрављ а Власотинце

Мош е Пијаде бр. 2

\ллллл/. с12л/1а501!псе.\л/еећ1у. с о т

Д ом здрављ а М едвеђа

Николе Т есле бр. 4

\ллллл/.с12т е с 1уес1|а. з о т

О пш та болница Лесковац

Раде Кончара 9

\ллллл/.ћо1п1са1е5коуас.ога

Д ом здрављ а Лебане

Цара Д уш ана 70

\лл/»лл/.с121ећапе. со. Г5

З дравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге 1

\ллллл/.с12Угап1е .о 'а

Дом здрављ а Трговиш те

Краљ а П етра I бб

нема

Дом здрављ а Босилеград

Породич 11

\ллллл/.<ј2ћо511еагас1.ога.г5

Д ом здрављ а Бујановац

Карађорђа П етровића 328

\ллллл/.с12ћи|апоуас.ога.г5

Дом здрављ а Преш ево

15. Н овембра 88

\ллллл/.с12рге5еуо.ога.г5

П РИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98

25.
Косовска
М итровица

26.
Грачаница

Д ом здрављ а Владичин Хан

Никола Т есла бб

\/\л л л м .с 1 2 у 1 а с П а п Н а п .о г а

Здравствени центар С урдулица

С рпских владара 111

нема

С пецијална болница за плућне болести и туберкул озу С урдулица

С рпских владара бб

нема

Д ом здрављ а Звечан

Бубе М ихајловића 1

\ллллллсЈггуесап.гб

З дравствени центар Косовска М итровица

А нри Д инана 10

\ллллл/.2с к т .о га .гз

Д ом здрављ а Грачаница, П риш тина

\ллллллс!2 а га са п Iс а .о га

Д ом здрављ а Д оњ а Гуш терица, Липљ ан

нема

Д ом здрављ а Косово Пољ е

нема

Д ом здрављ а О билић

нема

Дом здрављ а Ш трпце

\Л Л Л Л Л /.(Ј 2 3 (Г 0 С е .Г 5

К л иничко-болнички центар П риш тина

нема

З дравствени центар Призрен

нема

З дравствени центар Пећ

нема

Д ом здрављ а И сток

нема

Д ом здрављ а "Д р М илорад Влајковић", Барајево

С ветосавска 91

нема

Д ом здрављ а Вож довац

Криволачка 4-6

\ЛЛЛЛЛ/. < Ј 2 У 0 2 С |0 У а С . Г 5

Д ом здрављ а "В рачар"

Бојанска 16

\ллллллсЈ2Угасаг. ога.Г5

Д ом здрављ а Гроцка

ул. С рпско-грчког
пријатељ ства 17

\лллллл<ј\ллллл/. с122Уегс1ага. гз

Д ом здрављ а "З вездара"

О лге Јовановић 11

\ллллл/. <Ј22Уегс1а га. гз

Д ом здрављ а "Зем ун"

Раде Кончара 46

\лллллл<Ј22е т и п .о га.гз

Д ом здрављ а "Др Ђ орђе Ковачевић", Л азаревац

Д р Ђ ор ђа Ковачевића 27,
Л азаревац

\ллллллсЈ2-1а2агеуас.сот

Дом здрављ а М ладеновац

Краљ ице М арије бр.15

\ллллллс1гт1ас1епоуас. гз

Д ом здрављ а Нови Београд

Гоце Д ел чева 30

\ллллл/.с12п 1зас1.со

Д ом здрављ а О бреновац

Војводе М иш ића 231

\ллллл/.с!отгс1гау||аовгепоуас.со
т

Д ом здрављ а "Др М илутин И вковић" Палилула

Кнез Д ан и ло ва 16

\ллллллсЈгоа Ши 1а.о га .гз

Д ом здрављ а Раковица

Краљ ице Јелене 22

\л л л л л /.с 1 2 г а к 0 У !с а .г 5

27. Београд

9

П РИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98
Дом здрављ а "С авски венац"

П астерова 1

Дом здрављ а С опот

Јелице М иловановић 12

Дом здрављ а "С тари град"

Симина 27

\лллл/у. <Ј25(а па га с!. о га

Дом здрављ а "Д р Симо М илош евић” , Ч укарица

Пожеш ка 82

\ллллл/.<ј2сикапса.г5

С пецијална болница за интерне болести М ладеновац

Боривоја Гњ атића 52

\ЛЛЛМ/.5ћЉ.Г5

С пецијална болница за церебралну парализу и развојну неурслогију

С окобањ ска 17а

\лллллл5ћсогп.сот

Институт за неонатологију Београд

Краљ а М илутина 50

\ллллл/.пеопа(о1оаиа.г5

Специјална болница за лечењ е цереброваскуларних болести "С вети Сава"

Немањ ина бр. 2

\ллллл/.5уе115ауа.г5

Градски завод за хитну м едицинску помоћ, Београд

Др Ф ранш е д'Е переа 5

\ллллллћеоагас194.г5

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Ваш ингтона 17

\лллллл кућ.ога.гб

Градски завод за геронтолсгију, Београд

Краљ а М илутина 52

\ллллл/.аегоп*о1оау.со.г5

Градски завод за плућне болести и заш титу од туберкулозе, Београд

П реш евска 33

\ллллллћо1е5Ио1иса.ога.г5

Специјална болница за ендемску неф ропатију Л азаревац

Др Ђ орђа Ковачевића 27

\ллллл/. пе^гооа(;11а 1а2 .ога. гз

Завод за здравствену заш титу студената Београд

Крунска бр. 57

'ЛЛЛЛЛЛ5(иСЈРО|.Г5

Завод за здравствену заш титу радника М инистарства унутраш њ их послова,
Београд

Д урм иторска бр. 9

\ЛЛЛЛЛЛ2222тиР.Г5

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд

Булевар Војводе П утника 7

\ЛЛЛЛЛЛ20Р.Г5

С пецијална болница за болести зависности, Београд

Т еод ора Д рајзера бр. 4 4

\лллллл с1га јг е г о у а . о г а . Г5

Завод за психоф изиолош ке порем ећаје и говорну патологију „Проф . др
Цветан Брајовић"

Краљ а М илутина 52

'«\лллл/.2ао.ога.г5

И нститут за ортопедско-хирурш ке болести "Б ањ ица"

М ихајла А вра м ови ћа 28

^ллллл/лоћћћ.есЈи.гб

Специјална болница за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић",
Београд

Виш еградска 26

\лллллл1а2а 1а2агеу1с.гз

И нститут за кардиваскуларне болести "Д едињ е"

Х ероја М илана Т епића 1

\ллллл/ЈкућсЈ.сот

И нститут за здравствену заш титу мајке и д етета С рбије "Др Вукан Чупић"

Радоја Д акића 6-8

\ллллл/.1т<±ога.г5

10

\ллл/да.с125Уепас.г5

П РИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98
И нститут за ментално здрављ е Београд

П алм отићева 37

\ллллл/.1тИ.ога.г5

И нститут за онкологију и радиологију Србије, Београд

П астерова бр. 14

\ллллл/.псгс.ас.г5

И нститут за реум атологију

Ресавска 69

\ллллллгеита1о1оапа.ога.г5

Клиника за рехабилитацију "Д р М ирослав Зотовић"

С окобањ ска 13

\л л л л л /.ге ћ а Ш а с и а .г5

С окобањ ска 17

\ллллл/.гећаРШ1;асма.сот

Клиника за неурологију и психијатрију за д ецу и ом ладину

Д р С уботића 6а

нема

У ниверзитетска д ечја клиника

Т ирш ова бр. 10

\ллллллис1к.Ра.ас.г5

Гинеколош ко акуш ерска клиника Н ародни ф ронт

Краљ ице Н аталије 62

\ллллл/.аак!гоп1ога

Кл иничко-болнички центар "Б еж анијска коса"

Бежанијска Коса бб

\ллллл/.Рк05а.ес!и.г5

Кл иничко-болнички центар "Др Д рагиш а М иш овић - Д едињ е"

Х ероја М илана Тепића 1

\ллллл/.с1гаа15агш50У1с.ђа.ас.г5

Кл иничко-болнички центар "Земун"

Вукова 9

\ллллллкћсгетип.г5

Кл иничко-болнички центар "Звездара"

Д им итрија Т уцовића 161

\лллллл кђсгуегсЈага.ога

Клинички центар Србије

П астерова 2

\лл/\лллкс5.ас.г5

Војном едицинска академ ија

Ц рнотравска 17

\ллллп/.ута.тос1.доу.г5

И нститут за м едицину рада С рбије "Др Д рагом ир Карајовић"

Д ел иградска бр. 29

\ллллл/. ј т г-ка га Iо V1с. о га

О пш та болница Нови Пазар

Генерала Ж ивкови ћа бр. 1

нема

Дом здрављ а Нови Пазар

Генерала Ж ивкови ћа бр. 1

нема

Д ом здрављ а Тутин

Богољ уба Чукића 12

\ллл/да.сИиИп.г5

Специјална болница за л ечењ е и рехабилитацију "М еркур" Врњ ачка Бања

Булевар српских ратника
11

\ллллл/угпја5ра.г5

Специјална болница за неспециф ичне плућне болести "С окобањ а"

Војводе М иш ића бр.48

\ллллл/. боко-ђапја. Г5

И нститут за л ечењ е и рехабилитацију "Н иш ка Бањ а"

С р п с ки х ју н а ка 2

\ллллл/. гасј о п п ђ . СО.Г5

Бањ ски пут бб

\ллллл/.прђап|а.сот

З латибор

\ллллл/.аао1а.г5

И нститут за рехабилитацију Београд

28. Нови
Пазар

29. РХ
центри

С пецијална болница за прогресивне м иш ићне и неуром иш ићне болести
Нови Пазар
С пецијална болница за болести ш титасте ж лезде и болести м етаболизм а
"З латибор"-Ч ајетина

11

П РИ Л0Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
број 404-1-110/19-98

30.
Г њ илане

Специјална болница за рехабилитацију "Б уковичка Бањ а" А ранђеловац

М иш арска бб

\ллллллћикоу|скавап|а.со.г5

Завод за здравствену заш титу радника "Ж елезнице Србије"

Савска 23

УЛ/\ЛЛ/.2аУ0С1-25.Г5

Здравствени центар Гњ илане

Ш илово бб

нема

12

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊ Е ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
Б РО ЈЈН 404-1-110/19-98

Назив Добављача: 1ЈСЕМТ15 сЈ.о.о.
1 - Број
партије

211

III - ЈК1.

IV - Заш тићени
назив
понуђеног
д обра

VПроизвођач

VI Ф армацеутски
облик

VII - Јачина/
концентраци
ја лека

VIII Јединица
мере

IX Количина

XЈединична
цена

XI Укупна
цена без
ПДВ-а

XII Стопа
пдва

XIII Износ
ПДВ-а

X IV Укупна
цена са
ПДВ-ом

ђепгНрегшПп ј 002001?
1.000,000 ј.ј. |

РетаШ пС
ЗосНитРапрћаг
та

Рапрћагта

ргазак га
газ{уог га
јпјексџи

1.000.000 ј.ј.

ђосЈса
з4ак1епа

550

75,03

41.266,50

10%

4.126,65

45.393,15

II - Назив
партије

315

1!ореп1а1 паЈпјит 500
тд

N001537

ТН|ореп1а1Уиађ

УиађРНагта

ргазак га
газЈуог га
тјекаји/ЈпИшји

500 т д

ђосјса
з1ак1епа

750

197,95

148.462,50

10%

14.846,25

163.308,75

316

ЈеШапП 500
тсд

0087559

Реп1апу1
РапрНагта

Ро1ехтесПса
СМВН

газ(уог га
јпјексјји

0,5 т д /1 0 т !

атри1а

4.750

135,74

644.765,00

10%

64.476,50

709.241,50

УКУПН А ВРЕД Н О СТ О КВ И РН О Г С П О РАЗУМ А БЕЗ ПДВ-А

834.494,00

ИЗНОС ПДВ-А

83.449,40

УКУПН А ВРЕДНО СТ О КВ И РН О Г С П О РАЗУМ А СА ПДВ-ОМ

917.943,40

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе,________________________ , /а д р е са /_____________________ , /име и
презиме лица које га заступа/_____________________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЉАЧ:
1ЈСЕ1МТ15 сЈ.о.о., ул. Бежанијских илегалаца бр.18б, Нови Београд, кога заступа директор
Снежана Стојановић,
Матични број: 20732644
ПИБ: 107050083
Број рачуна: 330-4014196-51 који се води код СгесШ Адпсо1е
(у даљем тексту: Добављач)
Д а н а __.__.20____ . године закључују

УГОВОР Б Р .______
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО
ЗА ПАРТИЈЕ ______
1.
1.1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1 да је Републички фонд за здравствено осигурање, спровео отворени поступак
јавне набавке Лекова за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, број јавне
набавке: 404-1-110/19-98,
1.1.2 да је Републички фонд за здравствено осигурање, за партије 211, 315 и 316,
закључио оквирни споразум са добављачем !Јсепђ'з с!.о.о., на основу Одлуке
бр404-1-93/19-60 од 10.03.2020. године,
1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр.
23-8/20 од 23 . 02> .2020. године,

1.2.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног
споразума из става 1. овог члана Уговора.

2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.

Предмет уговора је куповина лекова, наведених у Спецификацији лекова са ценама, која
се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.1.

Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај
уговор.

3.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1.

Цена из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора које одговарају
ценама из оквирног споразума бр. 23-8/20 одЈ5 .03.2020. године.

3.2.

Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ
ПДВ-а, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.

3.3.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом
1

4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС" бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину
и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).
3.4.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са
Законом којим се уређује буџетски систем, односно Законом којим се уређује
здравствена заштита.

3.5.

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 овог уговора сматраће
се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања
на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса.

3.6.

Уколико се, током трајања овог уговора, цена за лек који је предмет овог 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 проценга 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.

3.7.

Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у
последње важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.

3.8.

Уколико током трајања овог 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.

3.9.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за сву количину наведену у члану 2. овог
уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи______________динара.

4.

ИСПОРУКА

4.1.

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину лекова из члана 2. овог уговора
испоручити Купцу према потребама Купца и то у року од 24 сата од пријема писменог
захтева купца (уколико се уговор за кључује за партије 211 и 316), односно, 24 сата
од добијања законом неопходне документације за промет нерегистрованих лекова
(уколико се уговор закључује за партију 315).

4.2.

Место испоруке ј е _____________(унети место испоруке).

5.

УГОВОРНА КАЗНА

5.1.

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за
које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од
вредности добара испоручених са закашњењем.

5.2.

Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду
стварне штете, а може и да раскине уговор.

6.

ВИША СИЛА

6.1.

Наступање више силе ослобађа
од одговорности уговорне стране закашњење
у
извршењу уговорених обавеза. Одатуму наступања, трајању и датуму престанкавише
2

силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од
24 (двадесетчетири) часа.
6.2.

Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати
природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне
несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени
као виша сила.

7.

СПОРОВИ

7.1.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају
да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Београду.

8.

РАСКИД УГОВОРА

8.1.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може
да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз
раскидни рок од 15 (петнаест) дана.
Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају
и уколико исте није откпонила у остављеном року који мора бити разуман.
Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршила.
Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд, у року
од 7 (седам) дана.

8.2.

8.3.

8.4.
9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

9.1.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1.

Овај уговор је сачињен у ___ ( ___________ ) истоветних примерка на српском језику, од
којих се свакој уговорној страни уручују п о ___ ( _____________ ) примерка.

10.2.

Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 - Спецификација лекова са ценама

10.3.
Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 - Образац КВИ, који садржи податке за
квартално извештавање, у складу са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама.

КУПАЦ

ДОБАВЉАЧ

/Назив здравствене установе/

/Назив добављача/

/име и презиме директора здравствене
установе/

/име и презиме
директора/зак.заступника/
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