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®Ш Ж Ш КМФОРДЗД1ДРАШ 1Ш 5(Ш ТШ Б SOPHARMA TRADING d.o.o

НАРУЧИЛАЦ:
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
(у даљем тексту: Наручилац)

ДОБАВЉАЧ:
Sopharma Trading d.0.0., ул. Вилине воде бб, из Београда, кога заступа директор Будимир 
Шанић
Матични број: 07829531
ПИБ: 100125653
(у даљем тексту: Добављач)

Дана № . С$ .2022. године закључују

АНЕКС III ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 73-6/21 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЦИТОСТАТИКА СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА

ЈН бр. 404-1-110/21-24 

ЗА ПАРТИЈЕ 15,19, 26, 42 и 43

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Наручилац и Добављач констатују да су дана 07.10.2021. године, након спроведеног 

отвореног поступка за јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број јавне 
набавке 404-1-110/21-24, закључили Оквирни споразум бр. 73-6/21, за партије 15, 19, 26, 42 и 43 
(у даљем тексту: Оквирни споразум), за период од 12 (дванаест) месеци и дана 15.12.2021. 
године Анекс I оквирног споразума за партију 15.

Дана 09.06.2022. године закључен је Анекс II оквирног споразума бр. 73-6/21 за партије 
15, 19, 26, 42 и 43, у складу са Закључком Владе РС, бр. бр. 401-3252/2022 од 14.04.2022. 
године (у даљем тексту: Закључак) и Инструкцијом за ефикасније управљање системом 
финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица Републичког 
фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Инструкција), којом је дефинисано да се у 
циљу ефикаснијег управљања системом финансирања здравствене заштите и контроле 
трошкова лечења осигураних лица РФЗО, уговори на основу оквирних споразума, закључују 
између здравствених установа из Уредбе о плану мреже која са Републичким фондом за 
здравствено осигурање имају закључен уговор поводом остваривања права из обавезног 
здравственог осигурања, као Купца и Добављача, чији је супотписник и Републички фонд за 
здравствено осигурање, као Наручилац који је платилац добара и услуга у име и за рачун 
Купца.

Приликом реализације Оквирног споразума, утврђено је да потребе здравствених 
установа премашују оквирну количину дефинисану у Прилогу 2 Оквирног споразума.

Чланом 12. тачком 12.1. Оквирног споразума, дефинисано је да су измене и допуне 
оквирног споразума могуће су у складу са чланом 158. -161. Закона о јавним набавкама, о чему 
ће се сачинити Анекс оквирног споразума.

Имајући у виду да је у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама потреба за 
изменом оквирног споразума настала због околности које савестан наручилац није могао да



предвиди, и да се изменом не мења природа уговора, вредност оквирног споразума може да се 
повећа али не више од 50% вредности првобитног оквирног споразума.

Како би се обезбедио континуитет у снабдевању здравствених установа које су 
корисници Оквирног споразума, добрима која су предмет истог, до истека периода важења 
Оквирног споразума и обезбеђивања предметних добара у новом поступку јавне набавке, 
уговорне стране су сагласне да приступе закључењу анекса Оквирног споразума којим се у 
складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама, повећава вредност оквирног споразума за 
50% у односу на вредност првобитно закљученог оквирног споразума.

Стране у споразуму су сагласне да се због измене вредности Оквирног споразума не 
врши измена количина наведених у Прилогу 2 Оквирног споразума, имајући у виду да су исте 
оквирне за период важења Оквирног споразума, и да укупне уговорене количине добара, у 
складу са тачком 2.7. Оквирног споразума, зависе од потреба Купаца и могу се разликовати од 
количина наведених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), али да се у Прилогу 2 
Оквирног споразума бришу колоне „Укупна цена без ПДВ-а“, „Износ ПДВ-а“, „Укупна цена са 
ПДВ-ом“, као и редови ,,Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а“, „Износ ПДВ-а“ и 
„Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом“ и да се вредност споразума дефинише 
самим споразумом.

Члан 1.
У Оквирном споразуму, иза члана 2. „ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА" додаје се члан 2а. 

„ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА" који гласи: „Укупна вредност овог споразума износи 
130.942.173,00 динара без ПДВ, односно 144.036.390,30 динара са ПДВ.“

Члан 2.
Све друге одредбе Оквирног споразума 73-6/21 од 07.10.2021. године и анекса ОС 

остају на снази онако како гласе.

Члан 3.
Овај Анекс III 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 III оквирног споразума је:

Прилог 2 Оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за Sopharma Trading d.o.o.
здравствено осигурање



ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА 
ЈАВНА НАБАВКА: ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА, ЈН бр. 404-1-110/21-24

Добављач: Sopharma Trading d.o.o.

Број
партије Назив партије ЈКЛ Заштићени назив 

понућеногдобра Произвођач Фармацеутски облик Јачина лека Јединица мере Количина Јединична
цена Стопа ПДВ-а

15 fludarabin 0034800; 0034019 FLUDARABINE PLIVA; 
FLUDARABIN EBEVVE

Pharmachemie B.V; Pliva Hrvatska 
d.o.o.; Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. 

KG

koncentrat za rastvor za 
injekciju/infuziju 50mg bočica staklena 1.800 3.717,31 10%

19 fluorouracii, 250 mg 0034023; 0034326
FLUOROURACIL - TEVA; 

5-FLUOROURACIL 
"Ebewe"

Pharmachemie B.V.; Teva 
GyogyszergyarZRT.; Ebewe Pharma 

GES. M.B.H NFG. KG

rastvor za injekciju/ 
koncentrat za rastvor za 

injekciju/infuziju
250 mg bočica 60.000 318,80 10%

26 etopozid
0030111;
0030121;
0030122

ETOPOSID "Ebewe"; 
ETOPOSIDE-TEVA; 

SINTOPOZID

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG; 
Pharmachemie B.V.; S.C. Sindan- 

Pharma S.R.L.

koncentrat za rastvor za 
infuziju 100 mg bočica 40.000 665,76 10%

42 bortezomib, 1 mg 0039114 VORTEMYEL0 Synthon Hispania, S.L. ; Synthon S.R.O. prašak za rastvor za injekciju 1 mg bočica 6.000 4.554,50 10%

43 bortezomib, 3,5 mg 0039115; 0039601 VORTEMYEL; 
BORTEZOMIB PHARMAS

Synthon Hispania, S.L. ; Synthon S.R.O. 
; Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, 

S.L.
prašak za rastvor za injekciju 3,5 mg bočica 1.600 4.698,89 10%
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