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Дана___.___.2016. године закључују

АНЕКС V ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 63-3/15

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач у уводу констатују да су:

- дана 13.10.2015. године закључили Оквирни споразум бр. 63-3/15 за јавну набавку лекова са 
А и А1 Листе лекова, број јавне набавке 404-1-110/15-65, а на основу Одлуке бр. 404-1-53/15-72 од
25.9.2015. године и Исправке Одлуке бр. 404-1-53/15-74 од 30.10.2015. године, којом је изабрана 
понуда понуђача Рагта1одЈз{ сј.о.о,, бр. Р1385 од 1.9.2015. године;

- дана 23.10.2015. године закључили Анекс оквирног споразума бр. 63-3/15, а из разлога 
доношења нове Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је 
режим издавања на рецепт (у даљем тексту: Одлука), која је објављена у „Службеном гласнику 
РС" бр. 86/15 од 14.10.2015, године, којом је дошло до смањења цена лекова који су предмет 
Оквирног споразума бр. 63-3/15, за партије 120, 327, 510, 859, 887, 994, 1182 и 1183. Анексом 
оквирног споразума бр. 63-3/15 извршено је усклађивање цена за наведене партије, са ценама из 
Одлуке;

- дана 24.12.2015. године закључили Анекс II оквирног споразума бр. 63-3/15, а из разлога 
ступања на снагу новог Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Правилник), („Службени гласник РС" бр. 65/15, 
71/15 -  исправка и 104/15), којим је дошло до смањења цене лека који је предмет Оквирног 
споразума бр. 63-3/15, за партију 327 -20В 0Х , Жт 1а61е*а ћ1јз1ег, 30 по 2,5 тд. Анексом II оквирног 
споразума бр. 63-3/15 извршено је усклађивање цене за наведену партију, са ценом из 
Правилника;

- дана 27.6.2016. године закључили Анекс III оквирног споразума бр. 63-3/15, а из разлога 
ступања на снагу новог Правилника („Службени гласник РС“ бр. 57/16), којим је извршено смањење 
цена, ради усклађивања цена лекова из оквирног споразума са ценама из новог Правилника, и то 
за партије 97, 295, 296, 333, 442, 445, 520, 521, 616, 617, 619, 883, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 
1204,1264 и 1272;

- дана 30.6.2016. године закључили Анекс IV оквирног споразума бр. 63-3/15, а из разлога 
ступања на снагу новог Правилника („Службени гласник РС" бр, 57/16), којим је извршено увећање 
цена лекова обликованих у партије 178, 592, 725 и 1253, у складу са тачком 5. подтачка 5.3 
предметног оквирног споразума, у којој је наведено да, ако се током трајања споразума, цена за 
лек који је предмет споразума увећа на Листи лекова за износ преко 5% у односу на цену утврђену 
Правилником, Добављач има право на увећање цене из споразума и то за проценат који 
представља разлику између процента увећања цене лека и 5%;

Наведеним Правилником цена за лек обликованог у партију 931 -  Рершр Мос1и!ађ, ЈКЛ шифре 
1085349, блистер, 28 по 8 тд, је умањена на 1.804,60 динара. На основу наведеног, Фонд и 
Добављач су закључили Анекс III оквирног споразума бр. 63-3/15, Дана 7.7.2016. године објављена 
је исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 61/16), 
а која је ступила на снагу даном објаве. Наведеном исправком, цена предметног лека на велико за
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паковање је исправљена тако да, уместо 1.804,60 динара без ПДВ-а, иста износи 2.005,00 динара, 
услед техничке грешке.

Сходно томе, врши се измена прилога 2 Оквирног споразума -  Спецификација лекова са 
ценама, који је саставни део Оквирног споразума бр. 63-3/15 од 13.10.2015. године, Анекса 
оквирног споразума бр. 63-3/15 од 23.10.2015. године, Анекса II оквирног споразума бр. 63-3/15 од
24.12.2015. године, Анекса III оквирног споразума бр. 63-3/15 од 27.6.2016. године и Анекса IV 
оквирног споразума бр. 63-3/15 од 30.6.2016. године.

Фонд и Добављач констатују да је, из горе наведених разлога, дана__.7.2016. године, донета
Одлука о измени оквирних споразума за јавну набавку Лекова са А и А1 Листе лекова.

Члан 1.
У тачки 16.2 Оквирног слоразума мења се прилог 2 -  Спецификација лекова са ценама.

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

прилога 1 Модела уговора -  Спецификација лекова са ценама.

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

споразума бр. 63-3/15 су дужни да анексирају већ закључене уговоре ради усклађивања цене из 
тих уговора са ценом из овог Анекса V оквирног споразума, за партију 931.

Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 63-3/15 остају на снази онако како гласе.

Члан 5.
Овај Анекс V оквирног споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском 

језику, и то за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

Прилог Анекса V оквирног споразума:
Прилог 2 Оквирног споразума -  Спецификација лекова са ценама
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