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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:
Dijamed d.o.o., Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 105/19, кога заступа директор Никола
Тодоровић
Матични број: 17335707
ПИБ: 101685799
Број рачуна: 265-1100310000300-22 који се води код Raiffeisen bank
(у даљем тексту: Добављач)

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 35-4/15
за јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала
- за партију 16 -

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд и Добављач у уводу констатују да су дана 28.08,2015. године закључили Оквирни
споразум бр. 35-4/15 за јавну набавку графтова, ендоваскулрних графтова и пратећег потрошног
материјала, за партију 16 - Венски стрипери, заштићеног назива Disposable Vein Stripper, произвођача
Dispomedica GmbH.
Фонд je дана 11.08.2015. године донео Одлуку бр. 404-1-27/15-93, у отвореном поступку јавне
набавке графтова, ендоваскулрних графтова и пратећег потрошног материјала, број јавне набавке 4041-110/15-40, којом је изабрана понуда добављача Dijamed d.o.o., бр. 249 од 14.07.2015. године, за
партију 16 - Венски стрипери, за коју је исказана стопа ПДВ-а од 10%.
Добављач је дана 09.05.2017. године доставио Фонду обавештење о промени стопе ПДВ-а за
партију 16, као и јединствену царинску исправу број 11410/30178 од 05.05.2017. године којом се добро
из наведене партије, венски стрипер, опорезује 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, 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 је добро из партије 16, заштићеног назива Disposable Vein Stripper, у
Агенцији за лекове и медицинска средства регистровано под класом lla, категорија 10 - Медицинска
средства за једнократну употребу, и да није наведено у списку медицинских средстава на које се
примењује посебна стопа ПДВ-а, на исто се примењује општа стопа ПДВ-а. С тим у вези, врши се
измена стопе ПДВ-а у овом оквирном споразуму, за наведено добро из 10% у 20%, а која се примењује
од дана 20.02.2017. године.
Фонд и Добављач констатују да је стопа ПДВ-а дефинисана у прилогу 1 Модела уговора Спецификација графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала са ценама,
који се налази у прилогу 3 оквирног споразума - Модел уговора.
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Сходно наведеном, Фонд и Добављач су сагласни да закључе овај Анекс оквирног споразума
којим се врши измена прилога 1 Модела уговора.
Члан 1.
У тачки 16.2 Оквирног споразума, мења се прилог 3 - Модел уговора, тако што се врши измена
прилога 1 Модела уговора - Спецификација графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег
потрошног материјала са ценама.
Члан 3.
Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног споразума
бр. 35-4/15 су дужни да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама овог Анекса оквирног
споразума.
Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 35-4/15 од 28.08.2015. године остају на снази онако
како гласе.
Члан 5.
Овај Анекс споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и то за
сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ
DiJAMED d.o.o.
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