
НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога 
заступа в.д. директора др Верица Лазић
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)
ДОБАВЉАЧ:
VICOR d.o.o., Београд, ул. Гоце Делчева бр. 42, кога заступа директор Владан Митровић
Матични број: 07738412 
ПИБ: 100134880
Број рачуна: 275-220008116-69 који се води код Societe Generale banka 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана^_.ч1.2017. године закључују

АНЕКС II ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 38-7/15 

за јавну набавку пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора 

и пратећег потрошног материјала

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач у уводу констатују да су дана 23.6.2015. године закључили Оквирни 
споразум бр. 38-7/15 и дана 26.11.2015. године закључили Анекс Оквирног споразума бр. 38-7/15.

Фонд је дана 9.6.2015. године донео Одлуку бр. 404-1-26/15-43, у отШз^еном поступку јавне 
набавке пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног 
материјала, број јавне набавке: 404-1-110/15-39, којом је изабрана понуда добављача Vicor d.o.o., 
бр. 832-15,од 11.5.2015. године, за партије 7, 15, 17 и 18, за које је исказана стопа ПДВ-а од 10%.

Дана 26.11.2015. године закључен је Анекс оквирног споразума, којим је извршена измена 
прилога 1 -  Списак здравствених установа, којим је на исти додата Општа болница Ћуприја.

Дана 20.4.2017. године Фонду за здравствено осигурање обратио се Добављач, 
обавештењем да је дошло до промене стопе ПДВ-а за партију 18 - Žica, vodič, »over the wire« za 
elektrodu za koronarni sinus.

Наиме, Добављач je Фонду доставио јединствену царинску исправу број 022925 од 
18.4.2017. године, којом се добра из партије 18, заштићених назива CholCE РТ Extra Support и 
CholCE РТ Floppy каталошких бројева Н749 - ххх, опорезују са 20% пореза на додату вредност.

Министарство финансија је у Билтену -  Службена објашњења и стручна мишљења за 
примену финансијских прописа, број 2/2017 из фебруара 2017. године, ИССН 0354-3242, објавило 
мишљење број 011-00-00090/2017-04 од 20.2.2017. године, а којим се даје тумачење у вези 
опорезивања медицинских средстава за једнократну употребу општом стопом ПДВ-а од 20%.

Тумачећи одредбе Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16) и Правилника о 
утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ-а („Службени гласник 
РС“, број 108/04, 130/04-исправка, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15 и 109/16), 
Министарство финансија наводи у свом мишљењу, да се посебном стопом ПДВ-а од 10% опорезује 
промет и увоз ортотичких и протетичких средстава, као и медицинских средстава -  производа који 
се хируршки уграђују у организам.

Имајући у виду да су добра из партије 18, заштићених назива CholCE РТ Extra Support и 
CholCE РТ Floppy каталошких бројева Н749 - ххх, у Агенцији за лекове и медицинска средства 
регистрована под класом III, категорија 10 -  Медицинска средства за једнократну употребу, и да 
нису наведена у списку медицинских средстава на које се примењује посебна стопа ПДВ-а, на иста 
се примењује општа стопа ПДВ-а. С тим у вези, врши се измена стопе ПДВ-а у овом оквирном 
споразуму, за наведена добра из 10% у 20%, а која се примењује од дана 20.2.2017. године.

Фонд и Добављач констатују да је до дана почетка примене опште стопе ПДВ-а за партију 
18 испоручена количина од 890 комада, на коју се примењује посебна стопа ПДВ-а од 10%, док се



на преосталу количину из оквирног споразума, а која износи 130 комада, примењује општа стопа 
ПДВ-а од 20%.

У тачки 16.2 Оквирног споразума бр. 38-7/15 врши се измена прилога 2 -  Спецификација 
материјала са ценама. Измењен прилог 2 - Спецификација материјала са ценама налази се у 
прилогу овог Анекса II оквирног споразума и чини његов саставни део.

Члан 2.
У тачки 16.2 Оквирног споразума, мења се прилог 3 -  Модел уговора, тако што се врши 

измена прилога 1 Модела уговора - Спецификација пејсмејкера, електрода и имплантабилних 
дефибрилатора и пратећег потрошног материјала са ценама.

Члан 3.
Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног 

споразума бр. 38-7/15 су дужни да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама овог 
Анекса II оквирног споразума.

Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 38-7/15 од 23.6.2015. године остају на снази 

онако како гласе.

Члан 5.
Овај Анекс II споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и то 

за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

Члан 1.

НАРУЧИЛАЦ

VinOR H n n

ДОБАВЉАЧ

ПрилогАнекса II оквирног споразума:

Прилог 2 оквирног споразума -  Спецификација материјала са ценама
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ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ПЕЈСМЕЈКЕРА, ЕЛЕКТРОДА И ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

РБ 404-1-110/15-39

VICOR d.o.o.

Партија Предмет
набавке

Шифра
предметног

добра

Заштићени 
назив 

понуђеног 
добраи 

каталошки 
6poi

Произвођач Јединица
мере

Количин
а

Јединична
цена

Укупна цена 
без пдв-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена 
Са пдв-ом

7

Jednokomorski implantabilni kardioverter đefibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ifi pasivne fiksacije "single-coil" Hi "dual-coil” za osobe astenične konstitucije

ставка
1

Jednokomorski 
implantabilni 
kardioverter 

defibrilator (!CD- 
VR) za osobe 

astenične 
konstitucije

PM150008
INOGEN MINI 
ICD
D011

Cardiac Pacemakers 
Incorporated, a 
whol!y owned 
subsrdiary of Guidant 
Corporation, a wholly 
owned subsidtary of 
Boston Scientific 
Corporation

комад 34 568 630,00 19.333.420,00 10% 1.933.342,00

ставка
2

1 HV elektroda 
aktivne ili 

pasivne fiksacije 
"single-coir ili 

"dual-coir'

PM150035

ENDOTAK
RELIANCE
G/SG
0171, 0181, 
0175, 0185, 
0186, 0176, 
0182

Cardiac Pacemakers 
Incorporated, a 
wholly owned 
subsidiary of Guidant 
Corporation, a wholly 
owned subsidiary of 
Boston Scientific 
Corporation

комад 34 101000,00 3.434.000,00 10% 343.400,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 7 22.767.420,00 2.276.742,00 25.044.162,00

15
Kateter EPS za koronarni 
sinus sa deflektabilnim 

vrhom
BKT15028

Dynamic Tip
steerable
electrode
Catheter
6DYNTP001

Bard
Electrophysiology A 
Division ofC.R. Bard 
Inc.

комад 118 75.000,00 8.850.000,00 10% 885.000,00 9.735.000,00

17 Balon kateter za venogram 
koronarnog sinusa BKT15030

Balloon
Catheter
6747

Cardiac Pacemakers 
Incorporated, a 
wholly owned 
subsidiary of Guidant 
Corporation, a wholly 
owned subsidiary of 
Boston Scientific 
Corporation

комад 800 6.900,00 5.520.000,00 10% 552.000,00 6.072.000,00

1



ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ПЕЈСМЕЈКЕРА, ЕЛЕКТРОДА И ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

РБ 404-1 -110/15-39

Žica, vodič, »over the wire« 
za elektrodu za koronami 

. sinus

• CholCE PT 
Extra Support
H7491216101 
2, H749 
1216101 J2, 
H749 1215501 
2, H749

• Boston Scientific 
Corporation

890 5.187,00 4,616.430,00 10% 461.643,00 5.078.073,00

18 BKT15031 1215501 J2 
• CholCE PT 
Floppy
H749 1216001 
2, H749 
1216001 J2, 
H749 1215401 
2, H749 
1215401 J2

• Boston Scientific 
Corporation

комад

130 5.187,00 674.310,00 20% 134.862,00 809.172,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А 42.428.160,00

ИЗНОС ПДВ-А 4.310.247,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ 46.738.407,00

2



КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /адреса/_____________________, /име и
презиме лица које га заступа/ ___________________________
Матични број: ХХХХ 
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор 

ДОБАВЉАЧ:
VICOR d.o.o., Београд, ул. Гоце Делчева бр. 42, кога заступа директор Владан Митровић 
Матични број: 07738412 
ПИБ: 100134880
Број рачуна: 275-220008116-69 који се води код Societe Generale banka 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана__.__201_. године закључују

УГОВОРБР. XXX

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:

1) да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне 
набавке пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег 
потрошног материјала, број јавне набавке: 404-1-110/15-39, за рачун здравствених 
установа, а ради закључења оквирног споразума,

2) да је Републички фонд закључио оквирни споразум, анекс оквирног споразума и 
анекс II оквирног споразума са понуђачем VICOR d.o.o., на основу Одлуке бр. 40-1- 
26/15-43 од 9.6.2015. године,

3) да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 38-
7/15 од 23.6.2015. године, анексом оквирног споразума бр. 38-7/15 од 26.11.2015. 
године и анексом II оквирног споразума бр. 38-7/15 од__.5.2017, године.

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

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1 Предмет уговора је куповина материјала наведених у Спецификацији пејсмејкера,
електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног материјала са ценама 
која се налази у Прилогу овог уговора и чини његов саставни део (Прилог 1).

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Спецификацији пејсмејкера, електрода
и имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног материјала са ценама (Прилог 1), 
које одговарају ценама из оквирног споразума 38-7/15 од 23.6.2015. године, анекса 
оквирног споразума бр. 38-7/15 од 26.11.2015. године и анекса II оквирног споразума бр. 
38-7/15 од__.5.2017. године.

3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ 
ПДВ-а у року од 90 дана од пријема фактуре.

3.3. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине из Прилога 1 - 
Спецификација пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег 
потрошног материјала са ценама, са урачунатим ПДВ-ом и износи ХХХХХХ динара.



4. ИСПОРУКА

4.1. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину пејсмејкера, електрода и 
имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног материјала са ценама из Прилога
1. овог уговора испоручити Купцу према потребама Купца, и то у року од 72 сата од пријема 
писменог захтева Купца.

4.2. Место испоруке је ____________ /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 уговорених добара за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене 
вредности тих добара.

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 без обавезе према Добављачу.

6. ВИША СИЈ1А

6.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 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 природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, 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 по овом уговору решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Београду

8. РАСКИД УГОВОРА

8.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 
благовремено извршила.

8.2. Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

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 сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој 
уговорној страни уручују по 2 ( два ) примерка.

Прилог бр.1 -  Спецификацији пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и 
пратећег потрошног материјала са ценама

КУПАЦ ДОБАВЉАЧ

Назив здравствене установе VICOR d.o.o.

Име и презиме директора Владан Митровић


