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Републички фонд за здравствено осигурање, из Београда, ул. Јована Мариновића бр. 2, кога
по Решењу о преносу овлашћења в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић, 12 број:
031-461/18 од 31.10.2018. године, заступа директор Сектора за јавне набавке Марија
Атанасијевић
Матични број: 06042945
" U N I-С Н Е ћ/Г
ПИБ: 101288707
ј
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
nj
(у даљем тексту: Фонд)
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Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства правде Управе за
извршење кривичних санкција, Београд, ул. Бачванска 14a, коју заступа управник др
Драгољуб Пауновић
Матични број: 17621408
ПИБ: 103698511
Број рачуна: 840-1620-21 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Специјална затворска болница)
ДОБАВЉАЧ:
UNI-CHEM d.o.o., ул. Црнотравска бр. 27, из Београда, кога заступа директор Ненад
Шуњеварић
Матични број: 17167677
ПИБ: 100052572
Број рачуна: 340-11005338-97 који се води код Erste banke
(у даљем тексту: Добављач)

Дана 13.09.2021. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 62-7/21
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА
ЗА ПАРТИЈЕ 95 и 96
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:
1) да Фонд, као Наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у име и рачун
здравствених установа из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији, (у
даљем тексту: Купци).
2) да Специјална затворска болница у Београду, као Наручилац, спроводи предметну јавну
набавку за потребе Министарства правде Управе за извршење кривичних санкција
(Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора),
3) да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има закључен уговор
о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Лекови са Листе А и
Листе А1 Листе лекова, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20),
4) да Специјална затворска болница у Београду спроводи предметну јавну набавку за своје
потребе, потребе Казнено поправних завода и Окружних затвора, ради обезбеђења
континуитета у испоруци лекова,
5) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/21-32,
6) да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у смислу
члана 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19), за рачун здравствених
установа наведених у Прилогу 1 овог споразума (у даљем тексту: Купци),
7)

да оквирни споразум закључује Специјална затворска болница за потребе Специјалне
затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора, наведених у Прилогу 1
овог споразума

8)

да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-32/21-22 од 24.08.2021. године, за партију 83, изабрао
понуду понуђача UNI-CHEM doo, бр. 21-2244, у складу са којом се закључује овај оквирни
споразум,

9)

да ће Купци/Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори
сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај начин непосредно
реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за осигурана лица за које директно
плаћање добављачу врши Фонд, изузев за лекове који се издају на рецепт, а посебно уговоре
за лекове који се издају на рецепт и за лекове који се финансирају из других извора за које
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са Фондом,

10) да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима које
закључују Купци/Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни
затвори са Добављачем.
2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни
уговори о јавној набавци лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова између Купаца/
Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора и
Добављача.
2.2. Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији лекова са
ценама (Прилог 2), која се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни
део.
2.3. Уколико, током трајања овог споразума, лек који је предмет овог споразума буде скинут са
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, односно брисан из Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, исти аутоматски престаје да буде предмет
овог споразума, без закључивања Анекса оквирног споразума.
2.4. У случају из тачке 2.3 овог споразума Фонд је дужан да обавести Добављача и Купце.
2.5. Овај оквирни споразум се закључује на период од 7 (седам) месеци од дана закључења.
2.6. Количине лекова наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2) су оквирне
количине за потребе Купаца/ Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и
Окружних затвора за период од 7 (седам) месеци.
2.7.Укупна уговорена количина лекова, зависи од потреба Купаца/ Специјалне затворске
болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора и може да се разликује од количина
наведених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), при чему су Купци/Специјална
затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори у обавези да изврше
куповину уговорених количина и у целости реализују закључени уговор.
2.8.Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца/Специјалне затворске болнице, Казнено
поправних завода и Окружних затвора.
2.9.
2.10.

Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење уговора за лекове.
Сагласности из тачке 2.9 Фонд доставља Купцу и Добављачу.

3 . ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА
3.1. Фонд и Специјална затворска болница су дужни да:
1) обезбеде да Купац/Специјална затворска болница, Казнено поправни завод и Окружни
затвори набављају добра која су предмет овог споразума искључиво од Добављача у складу
и на начин предвиђен овим споразумом.
2) правовремено обавештавају Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију
његових обавеза, а посебно да га правовремено информишу о потребама Купаца/
Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора када оне
прелазе количине из оквирног споразума.
3.2. Фонд је дужан да:
1) врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Купаца, по основу доспелих обавеза Купаца
према Добављачима, за испоручена добра која се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања утрошена за лечење осигураних лица код Фонда, изузев за лекове
који се издају на рецепт, у складу са закљученим уговорима о спровођењу и финансирању
здравствене заштите.
3.3. Добављач је дужан да:
1) на писани позив Купца/Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и
Окружних затвора, закључи уговор о јавној набавци у скпаду са овим споразумом;
2) извршава уговорне обавезе према Купцима/Специјалном затворском болницом, Казнено
поправним заводима и Окружним затворима у складу са преузетим обавезама и правилима
струке, у уговореним роковима;
3) одмах по сазнању, писаним путем, обавести Фонд/Специјалну затворску болницу, Казнено
поправне заводе и Окружне затворе о чињеницама које би могле да знатно отежају или
онемогуће снадбевање Купаца/Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и
Окружних затвора;
4) обезбеди да лекови које испоручује немају правне или материјалне недостатке;
5) обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума,
односно појединачног уговора;
5) испоручује лекове у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, који
испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној документацији;
6) сноси све трошкове који настану као последица уклањања лекова услед грешке Добављача
или произвођача.
7) ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима закљученим са
Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб апликације „Портал финансија документација" и веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и
контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
8) испоручује лекове са роком трајања не краћим од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке, а
изузетно, уколико је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања лека не може бити
краћи од 2/3 произвођачког рока.
3.4. Подаци и документација наведени у тачки 3.3. подтачка 7. овог члана, који се достављају
Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб апликације „Портал
финансија - документација“ и Техничким упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у
циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица
РФЗО.
СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
4.1. Купац/Специјална затворска болница, Казнено поправни завод и Окружни затвори ће са
Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са
јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
4.2. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем/Специјалном затворском
болницом, Казнено поправним заводима и Окружним затворима након пријема позива Купца/

Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора. Позив се
доставља путем поште или електронске поште. Уз позив се доставља текст уговора сачињен
у складу са Моделима уговора који су објављени на интернет страници Фонда.
4.3. Количине у појединачним уговорима одређује Купац/Специјална затворска болница, Казнено
поправни завод и Окружни затвори.
4.4. Појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина.
4.5. Фонд/Специјална затворска болница, Казнено поправни завод и Окружни затвори не
гарантују Добављачу да ће Купац/Специјална затворска болница, Казнено поправни завод и
Окружни затвори уговорити количине наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог
2), и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина
мањих од количина предвиђених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).
4.6. Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума и
није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора.
ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
5.1. Цене из споразума су јединичне цене лекова који су предмет овог споразума и које су
наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).
5.2. Цена из споразума може да се промени у случају да због измене Правилника о Листи лекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно
Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања
на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из споразума постаје виша од цене из
Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог споразума, сматраће се цена из
Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу
Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса.
5.3. Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума увећа
на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
Добављач има право на увећање цене из споразума и то за проценат који представља
разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд
ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним
ценама ће објавити на својој интернет страници.
5.4. Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у последње
важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
5.5. Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за умањење
цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће се цена лека
из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс оквирног споразума.
5.6. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине лекова који се финансирају из
средстава обавезног здравственог осигурања, изузев за лекове који се издају на рецепт, по
јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније
у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.
5.7. Купац плаћа испоручене количине лекова који се издају на рецепт, као и испоручене
количине лекова који се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са
Фондом, појединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача,
најкасније у року од 90 дана за лекове који се издају на рецепт, односно 45 дана за лекове
који се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању
здравствене заштите са Фондом од дана пријема фактуре.
5.8. Специјална затворска болница плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог
оквирног споразума уплатом на текући рачун добављача, најкасније у року од 45 дана од
дана испостављене фактуре само за потребе Специјалне затворске болнице као Купца.
Казнено поправни заводи и Окружни затвори самостално плаћају испоручене количине по
јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније
у року од 45 дана од дана испостављене фактуре приликом испоруке.

5.9.

Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један примерак
отпремнице и фактуре доставља у електронској форми надлежној филијали Фонда, и то (за
испоручене лекове за осигурана лица Фонда, изузев за лекове издате на рецепт): као
скениран документ путем веб апликације „Портал финансија - документација" и у
електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у скпаду са Техничким упутством за
коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле
трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

5.10. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја
централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18, 59/18 и 8/19).
6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим
домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и
атестима.
6.2. Купац/Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори су
овлашћени да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне
најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
6.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.
6.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца/Специјалне
затворске болнице, Казнено поправног завода и Окружног затвора у присуству представника
Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца/Специјалне затворске болнице,
Казнено поправног завода и Окружног затвора на испоручене количине мора бити сачињена
у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.
6.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у
обавези да је замени исправном у року од 24 (двадесетчетири) часа.
7, ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1. Добављач је дужан да, на захтев Купца/Специјалне затворске болнице, Казнено поправног
завода и Окружног затвора, испоручи количине уговорене појединачним уговором.
7.2. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца/ Специјалне
затворске болнице, Казнено поправног завода и Окружног затвора.
7.3. Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 72 сата од дана пријема захтева
Купца.
7.4. Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца/
Специјалне затворске болнице, Казнено поправног завода и Окружног затвора, осим ако из
објективних разлога, Купац/ Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи и
Окружни затвори не одреде појединачним уговором другу локацију испоруке. Трошкови
транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и Купац/ Специјална затворска
болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори их посебно не признају.
7.5. Корисници оквирног споразума су здравствене установе из Плана мреже здравствених
установа у Републици Србији које имају закључен уговор са Фондом о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања и Специјална
затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори.
7.6. У прилогу 1 оквирног споразума - Списак корисника (Купаца, Специјалне затворске болнице,
Казнено поправних завода и Окружних затвора), су поред осталог наведене здравствене
установе које у тренутку закључења оквирног споразума имају закључен уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом, а која
подразумева употребу добара која су предмет овог оквирног споразума. Уколико у току
трајања оквирног споразума, здравствена установа која није наведена у Прилогу 1 - Списак

здравствених установа, закључи уговор са Фондом о пружању и финансирању здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања која подразумева употребу предметних
добара, Фонд ће ажурирати Прилог 1 - Списак корисника оквирног споразума (Купаца,
Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора), у смислу
додавања здавствене установе као Купца на исти, без закључивања Анекса оквирног
споразума.
7.7. Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.6. овог Споразума, достави Добављачу и
објави на својој интернет страници.
8. УГОВОРНА КАЗНА
8.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара
испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да траже
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор.
9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума достави два средства
обезбеђења за испуњење уговорних обавеза за сваког Наручиоца посебно.
9.2 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави бланко
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од вредности закљученог оквирног
споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих
потписа, који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном
овлашћењу - писму.
9.3 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Специјалној затворској
болници достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке, и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од
вредности закљученог оквирног споразума без ПДВ-а опредељене за Специјалну затворску
болницу. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора
бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.
9.4 Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза остаће на снази са роком важења не
краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног споразума.
9.5 Фонд/Специјална затворска болница ће уновчити средство обезбеђења за испуњење
уговорних обавеза, уколико обавезе по оквирном споразуму и уговорима закљученим на
основу оквирног споразума не буду благовремено или правилно реализоване, односно
уколико Добављач престане да их реализује.
9.6 Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до износа од
10% од нереализоване вредности добара без ПДВ-а, на која се односи неиспуњење обавеза
по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.
9.7 Специјална затворска болница ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла
највише до износа од 10% од нереализоване вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.
9.8 У случају да Фонд/Специјална затворска болница делимично активира достављену меницу
за добро извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном
овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави
Фонду/Специјалној затворској болници нову меницу и менично овлашћење у висини од 10%
преостале вредности оквирног споразума.
9.9 Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза важи за испуњење обавеза по свим
појединачним уговорима које је Добављач, на основу овог оквирног споразума, закључио са
сваким од Купаца/Специјалном затворском болницом, Казнено поправним заводима и
Окружним затворима у току важења истог.

9.10 У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог споразума, док
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, наведено у овом члану, може да се
уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно да Добављач
неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за време важења оквирног
споразума/уговора.
9.11 Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћено након истека
рока из тачке 9.4. овог члана.
10. ВИШАСИЛА
10.1.

Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у
извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, стране у споразуму су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од
24 (двадесетчетири) часа.

10.2. Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу
сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне
несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени
као виша сила.
11. СПОРОВИ
11.1. 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.
12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
12.1. Измене и допуне оквирног споразума могуће су у складу са чланом 158-161. Закона о
јавним набавкама.
12.2. Фонд и Добављач су сагласни да ће се измене и допуне оквирног споразума вршити у
писаној форми, о чему ће се сачинити Анекс оквирног споразума.
13. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
13.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум
може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз
раскидни рок од 10 (десет) дана.
13.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају
и уколико исте није откпонила у остављеном року који мора бити разуман.
13.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна
у споразуму која је своје доспеле обавезе из споразума у потпуности и благовремено
извршила.
13.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између
Добављача и Купаца/ Специјалне затворске болница, Казнено поправни заводи и Окружни
затвори.
13.5. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу овог
споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим
уколико Фонд, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.
13.6. У случају потребе раскида уговора из тачке 13.5. овог споразума, Фонд обавештава Купце
о истом.
14. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
14.1. Фонд и Специјална затворска болница имају право да раскину оквирни споразум за лек који
је предмет овог оквирног споразума уколико утврде да је извесно да ће, услед
непродужења дозволе за лек, престати могућност прометовања лека пре истека рока

траЈања овог оквирног споразума.

14.2. Фонд и Специјална затворска болница, имају право да, у случају да важећа дозвола за лек
истиче пре истека рока трајања овог оквирног споразума, захтевају од Добављача да
достави писану изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову
дозволе за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени
гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 105/17-др. закон и 113/17-др. закон).
15. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда, Специјалне затворске
болнице и Добављача.
15.2. Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла,
сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.
16. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
16.1

Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу за претходни месец, путем веб апликације
„Портал финансија - документација", у делу који се односи на централизоване јавне
набавке, евидентира податке о реализацији уговора закључених на основу овог оквирног
споразума.

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
17.1. Овај споразум сачињен је у 3 (три) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку
страну потписника оквирног споразума по један примерак.
17.2. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Списак корисника оквирног споразума (Купаца, Специјалне затворске болнице,
Казнено поправних завода и Окружних затвора)
Прилог 2 - Спецификација лекова са ценама
НАРУЧИОЦИ:
1 ички фонд за здрав

др Драгољ уб Пауно

ДО БАВЉ АЧ:
UNI-CHEM d.o.o.
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КУПЦИ
Филијала
РФЗО

Назив здравствене установе
Дом здравља "Др Јанош Хаџи ", Бачка
Топола
Дом здравља "Др Мартон Шандор ", Мали
Иђош

01. Суботица

Дом здравља Суботица
Општа болница Суботица
Апотека Суботица
Дом здравља Житиште
Дом здравља Нови Бечеј
Дом здравља Сечањ
Дом здравља Српска Црња

02. Зрењанин
Дом здравља Зрењанин
Општа болница Зрењанин
Специјална болница за плућне болести
"Др Васа Савић ".Зрењанин
Апотека Зрењанин
Дом здравља Ада
Дом здравља Кањижа
Дом здравља Нови Кнежевац
Дом здравља Чока
Дом здравља Сента
03. Кикинда

Апотека Сента
Општа болница Сента
Општа болница Кикинда
Дом здравља Кикинда
Специјална болница за психијатријске
болести "Свети Врачеви"Нови Кнежевац
Апотека Кикинда

04. Панчево

Дом здравља Алибунар

Седиште и адреса
здравствене
установе
Светог Стефана
1,Бачка Топола
Занатлијска 1,Мали
Иђош
Петефи Шандора 7,
Суботица
Изворска З.Суботица
Матија Групца 26,
Суботица
Иве Лоле Рибара 16,
Житиште
Трг Ослобођења 2,
Нови Бечеј
Партизански пут бб,
Сечањ
Жарка Зрењанина бр
15, Српска Црња
Светосавска бр. 31,
Зрењанин
Др Васе Савића бр. 5,
Зрењанин
Петефијева бр. 4,
Зрењанин
Светозара Марковића
2, Зрењанин
Јожефа Атиле 9, Ада
Карађорђева 53,
Кањижа
Краља Петра И
Карађорђевића бр. 85,
Нови Кнежевац
Сенћанска 3, Чока
Бошка Југовића бр. 6,
Сента
Танчић Михаљ 2/А
Карађорђева 64, Сента
Ђуре Јакшића 110,
Кикинда
Краља Петра I 106,
Кикинда
Краља П. Првог
Карађорђевића бр. 85,
Нови Кнежевац
Браће Татића Г4,
Кикинда
Трг Слободе 8,
Апибунар

Званична интернет
адреса
www.dzbt.co.rs
ww w.dzm i.rs
dom zdravlia.ora.rs
www.bolnicasubotica.com
www.aDotekaasubotica.co
m
www.dzzitiste.rs

Нема
ww w.dom zdravliasecani.rs
www.dzsrDskacrnia.rs
ww w.dzzrenianin.rs
www.bolnica.ora.rs
www.Dlucna.co.rs
www.aDOteka.rs
w w w .dzada.co.rs
w w w .dzkaniiza.ora.rs

w w w .dznk.ora.rs
ww w .dzcoka.com
ww w.zdravstvosenta.rs
ww w.aDotekasenta.rs
hosDitalsenta.rs
www.obki.rs
dzkikinda.net
www.sDbnoviknezevac.ora
,rs
www.aDotekakikinda.rs
ww w.dzalibunar.rs
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Дом здравља Бела Црква
Дом здравља Ковачица
Дом здравља Ковин
Дом здравља Опово
Дом здравља "1.0ктобар", Пландиште
Општа болница Вршац
Дом здравља "Вршац" Вршац
Дом здравља "Панчево" Панчево
Општа болница Панчево
Специјална болница за плућне болести
"Др Будисав Бабић", Бела Црква
Специјална болница за психијатријске
болести "Др Славољуб Бакаловић",
Вршац
Специјална болница за психијатријске
болести Ковин
Апотека Панчево
Апотека Вршац
Дом здравља Апатин
Дом здравља Кула
Дом здравља Оџаци
Об.Сомбор

Дом здравља "др Ђорђе Лазић", Сомбор
Општа болница "Др Радивој Симоновић",
Сомбор
Апотека Сомбор

Об.Нови Сад

Дом здравља Бач
Дом здравља "др Младен Стојановић",
Бачка Паланка
Дом здравља Бачки Петровац
Дом здравља "Др Душан Савић Дода",
Беочин
Дом здравља Бечеј
Дом здравља Жабаљ
Дом здравља "Др Ђорђе Бастић",
Србобран
Дом здравља Темерин
Дом здравља Тител
Дом здравља Нови Сад

Јована Поповића бб,
Бела Црква
Штурова 42, Ковачица
Трг Ослобођења 4,
Ковин
Бориса Кидрича 6,
Опово
Карађорђева 13,
Пландиште
Абрашевића бб, Вршац
Абрашевићева бб,
Вршац
М. Обреновића 2,
Панчево
Милоша Требињца 11,
Панчево
Светозара Милетића
55, Бела Црква
Подвршанска 13,
Вршац
Цара Лазара 253,
Ковин
Карађорђева 2ц,
Панчево
Абрашевића 32, Вршац
Нушићева бб, Апатин
Трг ослобођења 9,
Кула
Мостонга 25, Оџаци
Мирна бр. 3, Сомбор
Војвођанска 75,
Сомбор
Војвођанска 54,
Сомбор
Бачка 2

www.dzbc.rs
www.dzkov.rs
www.domzdravliakovin.ora
.rs
www.dzoDovo.rs
www.dzolandiste.rs
www.obvrsac.com
www.dzvrsac.co.rs
www. dzoancevo. ora
www.bolnicaDancevo.rs
www.SDbbelacrkva.ora
www.sobvrsac.ora.rs
www.sbDb.kovin.info
www.aDotekaDancevo.co.rs
www.aDotekavrsac.com
www. dzaoatin.co. rs
www.dzkula.net
www.dzodzaci.ora.rs
www.dzsombor.rs
www.bolnicasombor.ora.rs
www.aDotekasombor.rs
www.dzbac.t83.net

Краља Петра И 26/а

www.dzbacDal.ora.rs

Маршала Тита 6

www.dzbackiDetrovac.rs

Светосавска бб

http://dzbeocin.com/

Браћа Тан 3

www.dzbecei.rs

Николе Тесле 66

www.dzzabali.rs

Јована Поповића 25/1

www. dzsrbobra n.com

Народног фронта 82

www.dztemerin.rs

Главна 22
Булевар Цара Лазара
75

http://www.dztitel. rs/
www.dzns.rs
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Завод за хитну медицинску помоћ Нови
Сад
Дом здравља "Вељко Влаховић", Врбас
Општа болница Врбас
Специјална болница за реуматске болести
Нови Сад
Институт за онкологију Војводине,
Сремска Каменица
Институт за плућне болести Војводине,
Сремска Каменица
Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине, Сремска Каменица
Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад
Клиника за стоматологију Војводине, Нови
Сад
Клинички центар Војводине Нови Сад
Завод за здравствену заштиту студената
Нови Сад
Завод за здравствену заштиту радника
Нови Сад
Апотека Нови Сад

Палих бораца бр. 20

www.dzvrbas.co.rs

др Милана Чекића 4

www.obvrbas.rs

Футошка 68

www.sbnovisad.co.rs

Пут доктора Голдмана
4
Пут доктора Голдмана
4
Путдоктора Голдмана
4
Хајдук Вељкова 10
Хајдук Вељкова 12
Хајдук Вељкова 1
Др Симе Милошевића
6

www.onk.ns.ac.rs
www.iob-ild.rs
www.ikvbv.ns.ac.rs
www.izzzdiovns.rs
www.klinikazastomatoloaii
u.com
www.kcv.rs
www.zzzzsns.co.rs

Футошка 121

www.medicinarada.rs/

Руменачка 1

www.aootekanovisad.rs
vrbas.au.rfzo.rs

Српскоцрквена 5

www.dzindiiia.rs

Јове Негушевића 5-7

www.dzoecinci.rs

Орловићева бб

www.dzruma.rs

Војводе Путника 5

www.dziria.rs

Владимира Хурбана 2

www.dzsoazova.rs

Стари шор бр. 65

www.dzsm.rs

Стари Шор 65

www.obsm.rs

Светог Димитрија 42/2

www.aootekasm.rs

Апексе Шантића 1

www.domzdravliasid.ora.rs

Дом здравља Богатић

Мије Јовановића 25

www.dzboqatic.orq.rs

Дом здравља Љубовија са стационаром
Дом здравља " Др Миленко Марин"
Лозница
Дом здравља "Крупањ", Крупањ
Дом здравља "Мали Зворник", Мали
Зворник
Општа болница Лозница

Војводе Мишића 58

www.dzliuboviia.com

Болничка 65

www.dzloznica.co.rs

Владе Зечевића 61

www.dzkruoani.iz.rs

Рибарска 25

www.dzmalizvornik.orq.rs

Болничка 65

www.bolnicaloznica.rs

Дом здравља Владимирци
Дом здравља "Др Даринка Лукић",
Коцељева
Дом здравља Шабац

Светог Саве бр.17

www.vladimirci.oro.rs

Немањина 8

нема

Попа Карана 2

www.dzsabac.orq.rs

Дом здравља Ириг
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај",
Стара Пазова
Дом здравља Сремска Митровица
Општа болница Сремска Митровица
Апотека Сремска Митровица
Дом здравља Шид

08. Шабац

www.hitnaDomocns.orq.rs

Маршала Тита 78

Апотека Врбас
Дом здравља "Др Милорад-Мика
Павловић", Инђија
Дом здравља "Др Драган Фундук",
Пећинци
Дом здравља Рума
07. Сремска
Митровица

Вршачка 28

П Р И Л О Г 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК КОРИСНИКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
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Општа болница "др Лаза К.Лазаревић",
Шабац
Апотека Лозница

Попа Карана 4

www.bolnica015.orq.rs

Болничка 65
Господар Јевремова
23
Добросава Симића
бр.1
Железничка бр. 12

www.aDotekaloznica.com

Болничка 13-15
Пут Апимпија
Васиљевића бб
Кнеза Грбовића бр. 307

http://dzoseci nа .rs/
www.domzdravlialiia.rs

Општа болница Ваљево

Синђелићева 62

www.zcvalievo.rs

Апотека Ваљево

Железничка 12a

www.aDotekavalievo.rs

Дом здравља Лајковац

Светог Саве бб

www.dzlaikovac.rs

Кнез Михаилова 51

www.obsmederevo.rs

Вука Караџића 147

www.bolnica-Dalanka.co.rs

Милоша Великог 110

www.dzvelikaDlana.rs

Кнеза Милоша 4

www.dzsmedDalanka.rs

Кнез Михајлова 51

smederevo.dz.rfzo.rs

Апотека Шабац
Дом здравља Уб
Дом здравља Ваљево
Дом здравља Осечина
09. Ваљево

Дом здравља Љиг
Дом здравља Мионица

10. Смедерево

Општа болница "Свети Лука" Смедерево
Општа болница "Стефан Високи"
Смедеревска Паланка
Дом здравља "Милан Бана Ђорђевић",
Велика Плана
Дом здравља Смедеревска Паланка
Дом здравља Смедерево
Апотека Смедеревска Паланка

www.dzvalievo.rs

www.dzmionica. rs

www.aDotekapalanka.co.rs
www.aootekasmederevo.rs

Апотека Велика Плана

www.aDOteka-vDlana.rs

Дом здравља Велико Градиште

Војводе Путника 1

www.dzvq.rs

Дом здравља Жагубица

Николе Пашића 22

www.dzzaqubica.rs
www.domzdravliaqolubac.r
s

Дом здравља Голубац
Дом здравља Кучево
Дом здравља Мало Црниће
Дом здравља Пожаревац
Општа болница Пожаревац
Дом здравља Жабари

Трг палих бораца бб
Жике Поповића 48
Стишка бб
Јована Шербановића
12-14
Братства и јединства
135
Кнеза Милоша бб

нема
нема
httD://www.dzDozarevac.rs
/demo/
www.obD.rs
www.dzzabari. 150m.com

Дом здравља Петровац на Млави

Моравска 2

Detrovac.dz.rfzo.rs

Општа болница Петровац на Млави

Моравска 2

Detrovac.ob.rfzo.rs

Моше Пијаде 4

www. aootekaDozarevac. co
.rs

Краља Милутина 1

www.dzkq.rs

Змај Јовина 32

нема

Апотека Пожаревац
12. Крагујевац

www.dzub.rs

Носиоци албанских
споменица 5
Момира Гајића 2

Апотека Смедерево

11. Пожаревац

Кнеза Милоша 4

www.aDotekasabac.rs

Дом здравља Крагујевац
Завод за ургентну медицину Крагујевац
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Дом здравља Баточина
Дом здравља" Даница и Коста
Шамановић" Кнић
Дом здравља Лапово
Дом здравља "Милоје Хаџић-Шуле" Рача
Дом здравља "Свети Ђорђе", Топола
Здравствени центар Аранђеловац
Завод за здравствену заштиту радника
Крагујевац
Специјална болница за рехабилитацију
"Буковичка Бања", Аранђеловац
Универзитетски клинички центар
Крагујевац
Апотека Крагујевац
Апотека Аранђеловац
Дом здравља Деспотовац са стационаром

www.dzknic.rs

Иве Андрића 9

www.dzlaoovo.rs

Виноградска бб
Булевар Вожда
Карађорђа 67
Краља Петра Првог бр.
62
Косовска бр.4,
Крагујевац

http://dzraca.rs/
www.dztooola.rs
ww w .zcarandielovac.ora.rs
w w w .zzzrka.rs

Мишарска бб

www.bukovickabania.co.rs

Змај Јовина 30

ww w.kc-ka.rs

Краља Александра I
Карађорђевића 36
Краља Петра I 62

Дом здравља Јагодина

Карађорђева бб

Општа болница Ћуприја

w w w.aDotekaka.rs
arandielovac.au.rfzo.rs
www. dzdesDotovac. rs
www.dzsvilainac.com

нема
bolnicacuDriia.com
ww w.dzrekovac.rs
w w w .dom zdravliaiaaodina.
autentik.net
ww w.bolnicaiaaodina.aute
ntik.net

Општа болница Јагодина

Карађорђева 4

Апотека Јагодина

Карађорђева бб

ww w.aDotekaiaaodina.rs

Општа болница Параћин

Мајора Марка 12

Daracin.ob.rfzo.rs

Дом здравља Параћин

Мајора Марка 10

Daracin.dz.rfzo.rs

Апотека Параћин
Општа болница Бор
Дом здравља Бор
Дом здравља "Др Верољуб Цакић",
Мајданпек
Општа болница Мајданпек

Краља Петра I 69
Др Драгише Мишовића
1
Николе Коперника 2-4

www.aDoteka.Dn.rs
httD://w w w.borbolnica.ora.r
s/
httD://www.dom zdravliabor
■ora

Капетанска 30

ww w.dzm Dek.ora.rs

Капетанска 30

www.obm .rs

Здравствени центар Неготин

Бадњевска 4

www.zcneaotin.ora.rs

Здравствени центар Кладово

Дунавска 1-3

ww w.zckladovo.co.rs

Николе Коперника 2-4
Драгише Петровића
бр. 41
4-ти јули бр. 2

www.aDotekabor.rs

Апотека Бор
15. Зајечар

Главна бб

Дом здравља Рековац

Дом здравља Ћуприја

14. Бор

ww w.dzbatocina.rs

Савез бораца 74
Краља Петра Првог бр.
47
Кнеза Милоша бб
Миодрага Новаковића
78
Јохана Јоханесона бб

Дом здравља Свилајнац са стационаром

13. Јагодина

Кнеза Милоша
Обреновића бр. 1

Дом здравља Бољевац
Здравствени центар Књажевац

www.dzbolievac.rs
http://w ww .zcknjazevac.rs/
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(КУПАЦА, СПЕЦИЈАЛНЕ ЗАТВОРСКЕ БОЛНИЦЕ, КАЗНЕНО ПОПРАВНИХ ЗАВОДА И
ОКРУЖНИХ ЗА ТВОРА

Здравствени центар Зајечар
Специјална болница за рехабилитацију
Гамзиград
Апотека Зајечар
Здравствени центар Ужице
16. Ужице

17. Чачак

Специјална болница за болести штитасте
жлезде и болести метаболизма
,,“Златибор“, Чајетина
Апотека Ужице
Здравствени центар "Др Драгиша
Мишовић", Чачак
Дом здравља "Др Драгиша Мишовић",
Чачак
Дом здравља Ивањица

www.zcue.rs

Димитрија Туцовића 43
Др Драгише Мишовића
205

www.aDotekaue.rs

Веселина Миликића 9

http://www.zccacak.rs/

13. Септембра

нема
нема

Општа болница Горњи Милановац

Југословенске армије
Тихомира Матијевића
бр. 1
Војводе Милана 37

www.bolnica-am.ora

Апотека Чачак

Градско Шеталиште 6

www.aDOtekacacak.co.rs

Велимира Рајића 42

www. aootekaam.rs

Др Јовановића 4

www.dzraska.rs
http://www.bolnicastudenic
akv.co.rs/
http://www.dzkralievo.co.rs
/

Дом здравља Лучани

Дом здравља Рашка
Општа болница "Студеница", Краљево

Југ Богданова 110

Дом здравља Краљево

Југ Богданова 110

Дом здравља "др Никола Џамић",
Врњачка Бања
Специјална болница за интерне болести
Врњачка Бања
Апотека Краљево
Специјална болница за лечење и
рехабилитацију „Меркур", Врњачка Бања
Општа болница Нови Пазар
Дом здравља Нови Пазар

20. Крушевац

Николе Пашића 11-13
Милоша Обреновића
17

www.ciaota.rs/

Апотека Горњи Милановац

19. Нови Пазар

Бањски трг 112

www.zczaiecar.com
www.qamziaradskabania.o
ra.rs
www.apotekazaiecar.rs

Краљеве воде 30

Дом здравља Горњи Милановац

18. Краљево

Расадничка бб

Дом здравља Тутин
Специјална болница за прогресивне
мишићне и неуромишићне болести Нови
Пазар
Апотекарска установа Нови Пазар (за град
Нови Пазар)
Дом здравља "Др Добривоје Гер
Поповић", Александровац

Краљевачка 21

www.zccacak.rs

нема

dzvbania.ora.rs

8. марта 12

www.bolnicavb.ora.rs

Трг Српских ратника 30
Булевар Српских
ратника 18
Генерала Живковића
бр. 1
Генерала Живковића
бр. 1
Богољуба Чукића 12

www.apotekakralievo.rs

Бањски пут бб

www.npbania.com

http://www.vrnicisoa.rs/
нема
нема
www.dztutin.rs

Дом здравља Трстеник

Светог Саве 49

apoteka.novipazar(ćž)amail.
com
www.dzaleksandrovac.ora.
rs
www.dztrstenik.rs

Дом здравља Крушевац

Косовска 16

www.zckrusevac.ora.rs

Општа болница Крушевац

Косовска 16

krusevac.ob.rfzo.rs

28 Новембра ББ
Болничка бр.6

П Р И Л О Г 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК КОРИСНИКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
(КУПАЦА, СПЕЦИЈАЛНЕ ЗАТВОРСКЕ БОЛНИЦЕ, КАЗНЕНО ПОПРАВНИХЗАВОДА И
ОКРУЖНИХ ЗА ТВОРА

Дом здравља "Др Властимир Годић",
Варварин
Дом здравља Ћићевац

Слободе бб
Светог Саве бр. 19А

Апотека Крушевац

Луке Ивановића 34

w w w .aooteka-ks.com

Дом здравља Брус

Краља Петра И бр. 9
Милоша Обилића 10,
Гаџин Хан
нема

www.dzbrus.ora.rs

Дом здравља Гаџин Хан
Дом здравља Дољевац
Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић"
Сврљиг
Дом здравља Сокобања
Дом здравља Ниш
Дом здравља Мерошина
Дом здравља "др Милорад Михајловић"
Ражањ
Општа болница Алексинац
Дом здравља Алексинац
21. Ниш

Специјална болница за психијатријске
болести "Горња Топоница", Ниш
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш
Завод за здравствену заштиту радника
Ниш
Завод за здравствену заштиту студената
Ниш
Завод за плућне болести и туберкулозу
Ниш
Специјална болница за плућне болести "
Озрен", Сокобања
Институт за лечење и рехабилитацију
„Нишка Бања“, Ниш
Универзитетски клинички центар Ниш
Апотека Ниш
Клиника за стоматологију Ниш
Дом здравља Куршумлија
Дом здравља Блаце
Дом здравља Житорађа

22. Прокупље

Дом здравља Прокупље
Општа болница "др Алекса Савић"
Прокупље
Апотека Прокупље

23. Пирот

Дом здравља Бела Паланка

Хаџићева 40

ww w.dz-varvarin.com
w w w .dzcicevac.com

w w w .dz.aadzinhan.ora.rs
w w w .dzdolievac.ora.rs
http://domzdravlja.svrljig.rs

/

Митрополита Михајла
23
Војводе Танкосића 15

www.dom zdravlianis.co.rs

Цара Лазара бр. 11

ww w.dzm erosina.info

Партизанска 145

w w w .dzrazani.ora.rs

Момчила Поповића
144
Момчила Поповића
144
Стевана Синђелића
39,Ниш
Војислава Илића бб

www.dzsokobania.com

ww w .zcaleksinac.rs
httD://dzaleksinac.co.rs/
www.sDbt0D0nica.rs
www.hitnanis.ora

Војислава Илића бб

www.m edradanis.rs

Катићева бр. 29

www.studDolnis.rs

Булевар др Зорана
Ђинђића 83

w w w .zavodtb.ora.rs

Насеље Озрен

ww w .sbozren.ora.rs

Српских јунака 2

ww w.radonnb.co.rs

Др Зорана Ћинђића 48
Булевар ДР.Зорана
Ђинђића 6
Булевар др Зорана
Ђинђића бр. 52
др Мелгард бб
Браће Вуксановић бр.
55
Топлички хероји 55
Ћирила и Методија бр.
4

www.kcnis.rs

www.domzdravliaDrokuDlie
.rs

Пасјачка бр. 2

www.bolnicaDrokuDlie.com

Ратка Павловића 1

Drokuolie.au.rfzo.rs

Бранислава Нушића 2

w w w.dzbelaDalanka.orq.rs

www.aDotekanis.co.rs
w w w.kzsnis.rs
www.dzkursum liia.ora.rs
ww w .dzblace.ora.rs
http://www.dzzitoradja.com

П Р И Л О Г 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК КОРИСНИКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
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Дом здравља Пирот

Војводе Момчила бб

www.dzpirot.rs

Општа болница Пирот

Војводе Момчила бб

www.oibolnica.rs

Ивице Миладиновића 2

w w w .dzbabusnica.com

Христо Смирненски 2

w w w .dzdm q.orq.rs

Вука Караџића 8

www. apoteka-oirot. rs

Стојана Љубића бб
Светозара Марковића
бр. 116

www.dzboinik.orq

Дом здравља Бабушница
Дом здравља Димитровград
Апотека Пирот
Дом здравља Бојник
Дом здравља Лесковац

24. Лесковац

Дом здравља Власотинце

Моше Пијаде бр. 2

w w w .dzvlasotince.weeblv.com

Дом здравља Медвеђа

Николе Тесле бр. 4

w w w .dzm edvedia.com

Раде Кончара 9
Булевар Ослобођења
98
Цара Душана 70
Јована Јанковића
Лунге 1
Боре Станковића 16

w w w.bolnicaleskovac.orq

Краља Петра I бб

нема

Породич 11
Карађорђа Петровића
328
15. Новембра 88

ww w.dzbosileqrad.orq.rs

Никола Тесла бб

www.dzvladicinhan.orq

Српских владара 111
Стефана Првовенчаног
43

нема

Општа болница Лесковац
Апотека Лесковац
Дом здравља Лебане
Здравствени центар Врање
Дом здравља Врање
ДЗ Трговиште
Дом здравља Босилеград
Дом здравља Бујановац
25. Врање

Дом здравља Прешево
Дом здравља Владичин Хан
Здравствени центар Сурдулица
Апотека Врање
Апотека Бујановац
Специјална болница за плућне болести и
туберкулозу Сурдулица
Апотека Косовска Митровица

26. Косовска
Митровица

Дом здравља Звечан

28. Грачаница

ww w.aDotekaleskovac.rs
w w w .dzlebane.co.rs
ww w.bolnicavranie.orq
w w w .dzvranie.orq

w w w .dzbuianovac.orq.rs
w w w.dzDresevo.orq.rs

ww w.aDotekavranie.rs

К.Петровића 246

w w w .aDotekabuianovac.co
.rs

Српских Владара бб

нема

нема

нема

Бубе Михаиловића бб

нема

Анри Динана бб

httD://w ww.kosm itrovica.rs/
zdravstveni-centar/

Ранилуг бб

нема

Здравствени центар Гњилане

нема

нема

Дом здравља Грачаница, Приштина

нема

w w w .dzqracanica.orq

Дом здравља Доња Гуштерица, Липљан

нема

нема

Дом здравља Косово Поље

нема

нема

Дом здравља Обилић

нема

нема

Дом здравља Штрпце

Штрпце бб

www.dzstrDce.rs

нема

нема

Здравствени центар Косовска Митровица
27. Гњилане

w w w .dzleskovac.com

Апотека Гњилане

Клиничко болнички центар Приштина

ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК КОРИСНИКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
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ОКРУЖНИХ ЗА ТВОРА

Дом здравља Драгаш

нема

нема

Апотека Призрен

нема

нема

Здравствени центар Призрен
Специјална болница за плућне болести
Пећ
Апотека Пећ

нема

нема

нема

нема

нема

нема

Н. Фрашерибб

нема

Здравствени центар Пећ

нема

нема

Дом здравља Исток
Специјална болница за рехабилитацију
Исток
Дом здравља Приштина

нема

нема

нема

нема

Грачаница бб

нема

нема

нема

Светосавска 91

нема

Криволачка 4-6

www. dzvozdovac. rs

Бојанска 16
ул. Српско-грчког
пријатељства 17
Олге Јовановић 11

www.dzvracar.orq.rs

Здравствени центар Ђаковица

Апотека Приштина
Дом здравља "др Милорад Влајковић",
Барајево
Дом здравља Вождовац
Дом здравља "Врачар"
Дом здравља Гроцка
Дом здравља "Звездара"
Дом здравља "Земун"
Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић",
Лазаревац
Дом здравља Младеновац
Дом здравља Нови Београд
Дом здравља Обреновац

29. Београд

Дом здравља "ДР Милутин Ивковић"
Палилула
Дом здравља Раковица
Дом здравља "Савски венац"
Дом здравља Сопот
Дом здравља "Стари град"
Дом здравља "Др Симо Милошевић",
Чукарица
Специјална болница за интерне болести
Младеновац
Специјална болница за церебралну
парализу и развојну неурологију
Институт за неонатологију Београд
Специјална болница за лечење
цереброваскуларних болести "Свети
Сава"
Градски завод за ургентну медицину,
Београд

Раде Кончара 46
Др Ђорђа Ковачевића
27, Лазаревац
Краљице Марије бр.15
Гоце Делчева 30
Војводе Мишића 231

www. dwww. dzzvezdara. rs
www.dzzvezdara.rs
www.dzzemun.ora.rs
www. dz-lazarevac. com
www.dzmladenovac.rs
www.dznbqd.co
www.domzdravliaobrenov
ac.com

Кнез Данилова 16

www.dzDalilula.orq.rs

Краљице Јелене 22

www. dzrakovica. rs

Пастерова 1
Јелице Миловановић
12
Симина 27

www.dzsvenac.rs

www. dzsta riq rad.ora

Пожешка 82

www. dzcu ka rica.rs

Боривоја Гњатића 52

www.sbib.rs

Сокобањска 17a

www.sbcDrn.com

Краља Милутина 50

www.neonatoloaiia.rs

Немањина бр. 2

www.svetisava.rs

Др Франше д Епереа 5

www.beoarad94.rs

П Р И Л О Г 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК КОРИСНИКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
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Градски завод за кожне и венеричне
болести, Београд
Градски завод за геронтологију, Београд
Градски завод за плућне болести и
заштиту од туберкулозе, Београд
Специјална болница за ендемску
нефропатију Лазаревац
Завод за здравствену заштиту студената
Београд
Завод за здравствену заштиту радника
Министарства унутрашњих послова,
Београд
Специјална болница за рехабилитацију и
ортопедску протетику, Београд
Специјална болница за болести
зависности, Београд
Завод за психофизиолошке поремећаје и
говорну патологију Проф. др Цветан
Брајовић
Институт за ортопедију Бањица
Клиника за психијатријске болести "Др
Лаза Лазаревић", Београд
Институт за кардиваскуларне болести
"Дедиње"
Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије "Др Вукан Чупић"
Институт за ментално здравље Београд
Институт за онкологију и радиологију
Србије, Београд
Институт за реуматологију
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав
Зотовић"
Клиника за неурологију и психијатрију за
децу и омладину
Универзитетска дечја кпиника
Гинеколошко акушерска клиника Народни
фронт
Клиничко-болнички центар" Бежанијска
Коса"
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша
Мишовић - Дедиње"
Клиничко-болнички центар "Земун"
Клиничко-болнички центар "Звездара"
Универзитетски кпинички центар Србије
Институт за медицину рада Србије "др
Драгомир Карајовић"
Војномедицинска академија (за потребе
осигураних лица РФЗО)

Џорџа Вашингтона 17

www.kvb.ora.rs

Краља Милутина 52

www.aerontoloav.co.rs

Прешевска 33

www.bolestioluca.ora.rs

Др Ђорђа Ковачевића
27

www.nefrooatiialaz.ora.rs

Крунска бр. 57

www.studool.rs

Дурмиторска бр. 9

www.zzzzmuo.rs

Булевар Војводе
Путника 7
Теодора Драјзера бр.
44

www.zoD.rs
www.draizerova.ora.rs

Краља Милутина 52

www.zqo.ora.rs

Михајла Аврамовића
28

www.iohbb.edu.rs

Вишеградска 26

www. lazalaza revic. rs

Хероја Милана Тепића
1

www.ikvbd.com

Радоја Дакића 6-8

www.imd.ora.rs

Палмотићева 37

www.imh.ora.rs

Пастерова бр. 14

www.ncrc.ac.rs

Ресавска 69

www.reumatoloaiia.orq.rs

Сокобањска 13

www.rehabilitaciia.rs

др Суботића 6а

нема

Тиршова бр. 10

www.udk.ba.ac.rs

Краљице Наталије 62

www.qakfront.ora

Бежанијска Коса бб

www.bkosa.edu.rs

Хероја Милана Тепића
1
Вукова 9
Димитрија Туцовића
161
Пастерова 2

www.draaisamisovic.ba.ac
,rs
www.kbczemun.rs

Делиградска бр. 29

www.imr-karaiovic.ora

Црнотравска 17

www.vma.mod.aov.rs

www.kbczvezdara.ora
www.kcs.ac.rs

П Р И Л О Г 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК КОРИСНИКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
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ОКРУЖНИХ ЗА ТВОРА

Апотека Београд

Бојанска 16/IV

ww w .aDotekabeoarad.co.r

s
КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ, УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА,
СПЕЦИЈАЛНЕ ЗАТВОРСКЕ БОЛНИЦЕ
Назив установе

Седиште и адреса установе

Казнено-поправни завод Београд

Зрењанински путбб, 11213 Београд

Казнено-поправни завод Ћуприја

Данила Димитријевића 7А, 35230 Ћуприја

Казнено-поправни завод Ниш

Друга улица 20, 18000 Ниш

Казнено-поправни завод Београд -Падинска скела

Зрењанински путбб, 11213 Београд

Казнено-поправни завод Панчево

Његошева 6, 26000 Панчево

Казнено-поправни завод Пожаревац, Забела

Дунавскабб, 12000 Пожаревац

Казнено-поправни завод Сомбор

Стапарски пут 1, 25000 Сомбор

Казнено-поправни завод Сремска Митровица

Фрушкогорска бб, 22000 Сремска Митровица

Казнено-поправни завод Шабац

Стефана Првовенчаног бб, 15000 Шабац

Казнено-поправни завод у за малолетнике Ваљево

Лознички путбб, 14000 Ваљево

Казнено-поправни завод за жене Пожаревац

Моше Пијаде 9, 12000 Пожаревац

Окружни затвор Београд

Бачванска 14, 11000 Београд

Окружни затвор Чачак

Цара Душана 3/1, 32000 Чачак

Окружни затвор Крагујевац

Млавска бб, 34000 Крагујевац

Окружни затвор Краљево

Војводе Путника 3, 36000 Краљево

Окружни затвор Крушевац

Немањина бб, 37000 Крушевац

Окружни затвор Лесковац

Шестог септембра 2, 16000 Лесковац

Окружни затвор Неготин

Бранка Перића 9, 19300 Неготин

Окружни затвор Нови Пазар

Ослобођења 39А, 36300 Нови Пазар

Окружни затвор Нови Сад

Пролетерска 16А, 21000 Нови Сад

Окружни затвор Прокупље

Никодија Стојановића Татка 6, 18400 Прокупље

Окружни затвор Смедерево

Трг републике 4, 11300 Смедерево

Окружни затвор Суботица

Парк Рајхла Ференца 1, 24000 Суботица

Окружни затвор Ужице

Наде Матић 2, 31000 Ужице

Окружни затвор Врање

Цара Душана 1, 17500 Врање

Окружни затвор Зајечар

Изворски пут бб, 19000 Зајечар

Окружни затвор Зрењанин

Гундулићева 1/А, 23000 Зрењанин

Специјална затворска болница Београд

Бачванска 14А, 11000 Београд

Васпитно поправни дом Крушевац

Благоја Паровића бб, 37000 Крушевац

Прилог 2 Оквирног споразума-Спецификација лекова са ценом

Бр.
партије

Назив
партије

95

ZONISAMID

96

ZONISAMID

Јединиц
а мере
оригина
лно
паковањ
е
оригина
лно
паковањ
е

ЈКЛ

1084861

1084862

инн

zonisami

d

zonisami

d

Фармацеутски
облик '

Пакоеање

ЈИИИЈ18Ј1ШЈ
лека

■

]£} П tALJtJl Jl_IO

цена

Копичина
РФЗО

„-купна
. вредностоквирном
споразума-за

Количина
СЗБ

^озо

шкшт
вре^
споразума
. ...

количина

Укупна цена без
■ ЛДВ-а

капсула, тврда

блистер,
28 по 50 мг

553,00

100

55.300,00

3

1.659,00

103

56.959,00

капсула,тврда

блистер,
98 по 100
мг

4.677,90

200

935.580,00

0

0,00

200

935.580,00

Укупна вредност оквирног спораума без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна вредност оквирног спораума са ПДВ-ом

992.539,00
99.253,90
1.091.792,90

