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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:
1по-рИагт сЈ.о.о., ул. Милошев Кпаденац бр. 9в, Београд, кога заступају директори 
Бојана Петковић и Александра Драшковић
Матични број: 17345664 
ПИБ: 101743912
Број рачуна: 330-4010943-13 који се води код СгесМ Адпсо1е 

(у даљем тексту: Добављач)

Дана У . ̂ 3 .2020. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 24-1/20 
ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

БР. ЈН: 404-1-110/19-84

ЗА ПАРТИЈЕ 171 и 172

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 18.03.2020. године закључили Оквирни 
споразум бр. 24-1/20 за јавну набавку Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. 
годину, за партије 27, 171, 172, 824, 832, 835, 843.

Дана 25.03.2020. године уочена је техничка грешка у прилогу 2 оквирног споразума - 
Спецификација лекова са ценама, за партије 171 и 172, у делу који се односи на паковање и 
јачину лека и јединицу мере, тако да је, за партију 171 уместо паковање и јачина лека: „4 тд “ 
уписано паковање и јачина лека: „бПзЈег, 30 ро 4 тд “ и уместо јединица мере: „таблета" уписано 
јединица мере: „оригинално паковање11, док је за партију 172 уместо паковање и јачина лека: 
„2 тд “ уписано паковање и јачина лека: „ђПз^ег, 30 ро 2 тд “ и уместо јединица мере: „таблета“ 
уписано јединица мере: „оригинално паковање".

На основу претходно наведеног, Фонд и Добављач су сагласни да закључе Анекс 
оквирног споразума бр. 24-1/20, којим се за партију 171 - М01.5100М1МА М^Р/СОКХ/АТОИ 
РОГСТЕ и партију 172 - М01.5100М1МА УУ2Р/СОГС\/АТОМ, у прилогу 2 оквирног споразума -  
Спецификација лекова са ценама, мења паковање и јачина лека и јединица мере.

У складу са наведеном изменом, врши се измена и прилога 1 - Спецификација лекова са 
ценама, модела уговора за лекове за осигурана лица фонда и модела уговора за лекове који 
нису о трошку фонда и за лекове који се издају на рецепт, а који су прилог 3 и прилог 4 оквирног 
споразума.

Члан 1.

У прилогу 2 Оквирног споразума -  Спецификација лекова са ценама, врши се измена у 
партији 171 - М01-5100М1МА УУ2!Р/СОРЛ/АТОМ РОГСТЕ, у колони „Паковање и јачина лека“ тако 
да сада гласи: „4тд “, и колони „Јединица мере“ тако да сада гласи „таблета", као и у партији 172 
- М015100М1МА М2!Р/С0РЛ/АТ01\1, у колони „Паковање и јачина лека“, тако да гласи: „2 тд “, и 
колони „Јединица мере“ тако да гласи „таблета11.

Измењен прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама, за партије 
171 и 172, налази се у прилогу овог Анекса оквирног споразума и чини његов саставни део.



Члан 2.

Врши се измена прилога 1 - Спецификација лекова са ценама, модела уговора за 
лекове за осигурана лица фонда и модела уговора за лекове који нису о трошку фонда и за 
лекове који се издају на рецепт, за партије 171 и 172, а који су прилог 3 и прилог 4 оквирног 
споразума, у складу са чланом 1. овог Анекса оквирног споразума.

Члан 3.

Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре, за партије 171 и 172, 
на основу Оквирног споразума бр. 24-1/20 су дужни да анексирају већ закључене уговоре у 
складу са одредбама овог Анекса оквирног споразума.

Члан 4.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 24-1/20 од 18.03.2020. године остају на 
снази онако како гласе.

Члан 5.

Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 2 (два) истоветна примерака на српском 
језику, и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по један примерак.

Саставни део овог Анекса оквирног споразума је и:

Прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за 
Здравствено осигурање

иректор Секгора за јавне набавке
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арија Атанасијев\

1по-рћагт с!.о.о.

( /  •?- сДиректори

Бојана Петковић 

АлекСандра Драшковић

59020.44/61



ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

број 404-1-110/19-84

НАЗИВ ДОБАВЉАЧА: 1по-рНагт сЈ.о.о.

Број
партије ЈК1_ NN Назив партије Фармацеутски

облик
Паковање и јачина 

лека
Јединица

мере
Укупне

количине
Јединична

цена
Укупна вредност 

оквирног споразума 
без ПДВ-а

27 1124586 дгатзе^гоп КУТКИ ћ1т {аћ1е{а вНб^ег, 10 ро 1 тд оригинално
паковање 12 2,246.00 26,952.00

171 N003509 то15ЈсЈот1п
М01_5100М№А

\А/2Р/С0РУАТ0^
РОРТЕ

1аћ1е1а 4 т д таблета 897,090 8.13 7,293,341.70

172 N003491 то151с1отт М01_5100М^А
\А/2Р/СОРУАТО^ {ађ1е1а 2 т д таблета 1,024,890 4.02 4,120,057.80

824 1328500 {епоћмг У1РЕАО (Пт 1аР1е1а ђоса, 30 ро 245 тд оригинално
паковање 3,945 14,771.50 58,273,567.50

832 1328442 1епо?оу1г, ет1псКаћт ТРЏУАОА Л1т 1а61е1а воса ,30 ро 
(245тд+200тд)

оригинално
паковање 2,860 24,953.50 71,367,010.00

835 1328443
ет1псЈ1ађт, 1епоГоуЈг, 

гПрмпп Е\/1Р1_ЕРА (Пт 1ађ1е(а
ћоса р1а5И6па, 30 ро 

(200тд + 245тд + 25тд)
оригинално
паковање 64 47,190.00 3,020,160.00

843 1030222 е1оро2Јс1 1А5ТЕТ САР.50 карбШа ћНб^ег, 20 ро 50 тд
оригинално
паковање 330 10,037.00 3,312,210.00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А: 147,413,299.00

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А (10%): 14,741,329.90

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом: 162,154,628.90

Страна 1


