
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:
„ЕСО TRADE BG“ d.o.o., Ниш, ул. Страхинића Бана бр.З, кога заступа директор Милоје Бранковић
Матични број: 17121189 
ПИБброј: 100336710
Број рачуна: 275 00 10221180959 68 који се води код SOCIETE GENERALE BANKA 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана- ^ .^ .2017. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 40-4/16 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БАЛОН КАТЕТЕРИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

ЗА ПАРТИЈУ 6

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач у уводу констатују да су дана 9.6.2016. године закључили Оквирни споразум 
бр. 40-4/16.

Фонд је дана 18.5.2016. године донео Одлуку бр. 404-1-9/16-42, у отвореном поступку јавне 
набавке Балон катетери за 2016. годину, број јавне набавке: 404-1-110/16-9, којом је изабрана понуда 
добављача „ЕСО TRADE BG“ d.o.o., бр. 2532 од 18.4,2016. године, за партију 6 -  микрокатетери за 
хроничне тоталне оклузије за које је исказана стопа ПДВ-а од 10%.

Дана 13.4.2017. године Фонду се обратио Добављач обавештењем да је дошло до измене 
стопе ПДВ-а за партију 6 - микрокатетери за хроничне тоталне оклузије.

Наиме, Добављач је доставио јединствену царинску исправу број 38463 од 7.4.2017. године, 
којом се добро из партије 6, заштићеног назива FINECROSS MG Согопагу Micro-Guide Catheter, 
каталошког броја NC-F86xA, 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, 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 је добро из партије 6, заштићеног назива FINECROSS MG Согопагу Micro- 
Guide Catheter, каталошког броја NC-F86xA, у Агенцији за лекове и медицинска средства регистровано 
под класом III, 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 20.2.2017. године.

Фонд и Добављач констатују да је до дана почетка примене опште стопе ПДВ-а за партију 6 
испоручена количина од 150 комада, на коју се примењује посебна стопа ПДВ-а од 10%, док се на 
преосталу количину из оквирног споразума, а која износи 125 комада, примењује општа стопа ПДВ-а од 
20%.



Члан 1.
У тачки 16.2 Оквирног споразума бр. 40-4/16 врши се измена прилога 2 -  Спецификација Балон 

катетера за 2016. годину са ценама. Измењен прилог 2 - Спецификација Балон катетера за 2016. 
годину са ценама налази се у прилогу овог Анекса 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 балон катетера за 2016. годину са ценама.

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

бр. 40-4/16 су дужне да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама овог Анекса оквирног 
споразума.

Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 40-4/16 од 9.6.2016. 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

i.

Прилог Анекса оквирног споразума:

Прилог 2 оквирног споразума -  Спецификација материјала са ценама

57017.41/12



ПРИЛ0Г2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА БАЛОН КАТЕТЕРА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2016. ГОДНУ БР 404-1-110/16-9

Назив добављача: ЕСО TRADE BG D.O.O.

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИ
HA

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

6
МИКРОКАТЕТЕРИ за 

хроничне тоталне 
оклузије

FINECROSS MG 
Согопагу Micro- 
Gutđe Catheter 

NC-F86xA

Terumo
Corporation,

Јарап
комад

150 19.250,00 2.887.500,00 10% 288.750,00 3.176.250,00

125 19.250,00 2.406.250,00 20% 481.250,00 2.887.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А 5.293.750,00

ИЗНОС ПДВ-А 770.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ 6.063.750,00

1



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 

( у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
„ЕСО TRADE BG“ d.o.o., Ниш, ул. Страхинића Бана бр. 3, кога заступа директор Милоје 

Бранковић
Матични број: 17121189 
ПИБ број: 100336710
Број рачуна: 275 00 10221180959 68 који се води код SOCIETE GENERALE BANKA 

( у даљем тексту: Добављач)

Закључују дана__.__,201_. године

УГОВОР БР. XX

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 Балон катетера за 2016. годину са ценом, број јавне набавке: 404-1-110/16-
9,

2) да је Републички фонд закључио оквирни споразум и анекс оквирног споразума са 
добављачем Есо trade bg d.o.o. из Ниша на основу Одлуке бр. 404-1-9/16-42 од
18.5.2016. године

3)____да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 
40-4/16 од 9.6.2016. године и анексом оквирног споразума бр. 40-4/16 од 
__.05.2017. за партију 6,

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 Балон катетера за 2016. годину, наведених у Спецификацији 

Балон катетера за 2016. годину са ценом 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 члану 2. овог уговора које одговарају

ценама из оквирног споразума бр. 40-4/16 од 9.6.2016. године и анекса оквирног споразума 
бр. 40-4/16 од __.05.2017., за партију 6.

3.2. Купац плаћа испоручене количине no уговореним јединичним ценама, увећаним за износ 
ПДВ-а у року од 90 дана од пријема фактуре.

3.3. Обавезе које доспевају у 2017. години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

3.4. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине члану 2. овог уговора, са
урачунатим ПДВ-ом и износи_______________ динара.

4. ИСПОРУКА

ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНАНАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРИ ЗА 2016. ГОДИНУ БР 404-1-110/16-9



4.1.Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину Балон катетера за 2016. годину из 
члана 3. овог уговора испоручити Купцу према потребама Купца, и то у року од 3 дана од 
дана 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. 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.

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 30 (тридесет) дана.

8.2. 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 отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.3. 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.

8.4. Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд, у року од 
7 (седам) дана.

9. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

9.1 Овај уговор ступа на снагу даном постписивања од стране обе уговорне стране

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Овај уговор је сачињен у XX ( _____) истоветних примерка на српском језику, од којих се
свакој уговорној страни уручују по XX ( ___) примерка.

10.2. Саставни део овог уговора је прилог бр.1 -  Спецификација Балон катетера за 2016. годину 
са ценом

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

ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРИ ЗА 2016. ГОДИНУ БР 404-1-110/16-9


