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НАРУЧИ/1АЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, 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 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
MAGNA PHARMACIA d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр. 76, из Београда, кога заступа 
директор Новка Томић
Матични број: 08500037 
ПИБ: 100057630
Број рачуна: 265-1100310005046-43 који се води код Raiffeisen banke 
(у даљем тексту: Добављач)

ДанаОЗ .03.2021. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 16-1/21 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА 

БР.ЈН 404-1-110/20-40

ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3, 7, 9,11,16, 29, 35 и 37

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:
1.1.1 да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор 

о пружању здравствене заштите, спроведе поступакјавне набавке Имплантати за 
кукове и колена, бр. 404-1-110/20-40, а сходно Уредби о планирању и врсти роба 
и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени гласник 
РС“, бр. 34/19, 64/19,17/20 и 21/20),

1.1.2 да је Фонд као наручилац, спровео поступак предметне јавне набавке у име и 
рачун здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у 
Републици Србији (даље: Купац),

1.1.3 да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке Имплантати за кукове и колена, број јавне набавке 404-1-110/20-40,

1.1.4 да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке 
у смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), за рачун здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума - 
Списак здравствених установа, који представља саставни део овог споразума,

1.1.5 да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404- 
1-110/20-40,

1.1.6 да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-52/20-38 од 22.02.2021. године, изабрао
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понуду понуђача Magna Pharmacia d.o.o., бр. 43 од 15.01.2021. године, за партије
1, 2, 3, 7, 9, 11, 16, 29, 35 и 37,

1.1.7 да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на 
тај начин непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за добра 
за осигурана лица Фонда, уз писану сагласност Фонда, а посебно уговоре за добра 
која се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са Фондом,

1.1.8 да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним 
уговорима које закључују Купци са Добављачем.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати 
појединачни уговори о јавној набавци Имплантата за кукове и колена, који су предмет 
јавне набавке бр. 404-1-110/20-40, између Купаца и Добављача.

2.2. Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији 
материјала са ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов 
саставни део.

2.3. Овај оквирни споразум закључује се за период од 24 (двадесетчетири) месеци од дана 
потписивања.

2.4. Количине имплантата за кукове и колена, наведене у Спецификацији материјала са 
ценама (Прилог 2), су оквирне количине за потребе Купаца за период од 24 
(двадестчетири) месеци.

2.5. Укупна уговорена количина имплантата за кукове и колена, зависи од потреба Купаца и 
расположивих фимансијских средстава Купаца за ту намену и може да се разликује од 
количина наведених у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), при чему су 
Купци у обавези да изврше куповину уговорених количина и у целости реализују 
закључени уговор.

2.6. Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних 
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца.

2.7. Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење уговора за добра за осигурана лица 
Фонда.

2.8. Сагласности из тачке 2.7. Фонд доставља Купцу и Добављачу.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА

3.1. Фонд је дужан да:
3.1.1 обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од 

Добављача у скпаду и на начин предвиђен овим споразумом;
3.1.2 правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за 

реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о 
потребама Купаца када оне прелазе количине из оквирног споразума;

3.1.3 врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Купаца, изузев за Купца 
Војномедицинску академију, по основу доспелих обавеза Купаца према 
Добављачима, за испоручена добра утрошена за лечење обавезно осигураних 
лица код Фонда, у скпаду са закљученим уговорима о спровођењу и финансирању 
здравствене заштите.

3.2. Добављач је дужан да:
3.2.1. на писани позив Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда, закључи 

уговор о јавној набавци за добра за осигурана лица Фонда, у складу са овим 
споразумом;

3.2.2. на писани позив Купца, закључи уговор о јавној набавци за добра која се 
финансирању из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 
Фондом, у складу са овим споразумом;
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3.2.3. извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и 
правилима струке, у уговореним роковима;

3.2.4. одмах по сазнању, писаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле да 
знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;

3.2.5. обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;
3.2.6. обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног 

споразума, односно појединачног уговора;
3.2.7. испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, 

која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној 
документацији;

3.2.8. сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке 
Добављача или произвођача;

3.2.9. на писани захтев Купца, обезбеди на привремено коришћење специфичан 
инструментаријум неопходан за уградњу добара која су предмет јавне набавке за 
сваку појединачну операцију коју предузима Купац а до утрошка последњег 
купљеног комада тј. комплета добара која су предмет јавне набавке. Након 
престанка потреба Купца за инструментаријумом по јавној набавци, Купац ће у 
договору са Добављачем вратити инструментаријум Добављачу;

3.2.10. да инструментаријум достави у року од 24 сата од пријема захтева Купца;
3.2.11. да испоручи сет инструмената (у секундарним здравственим установама), односно 

дупли сет инструмената (у терцијарним здравственим установама);
3.2.12. да у року од 24 сата, од пријема захтева Купца, сервисира или замени неисправан 

или оштећени инструментаријум;
3.2.13. Купцима обезбеди пун распон величина имплантата за сваку појединачну 

операцију до утрошка последњег купљеног комада тј. комплета добара која су 
предмет јавне набавке;

3.2.14. 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.

3.2.15. Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.14. 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.

4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Купац 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 након пријема позива 
Купца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се 
доставља текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у прилогу 
овог споразума и представљају његов саставни део.

4.3. Количине у појединачним уговорима одређује Купац.
4.4. За закључење уговора за добра за осигурана лица Фонда потребна је сагласност Фонда.
4.5. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.
4.6. Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у 

Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету 
коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у 
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).

4.7. Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума 
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора.
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5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума, односно уговора.
5.2. Цене из споразума су јединичне цене које су предмет овог споразума и које су наведене 

у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).
5.3. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, изузев за Купца Војномедицинску академију, 

испоручене количине добра за осигурана лица Фонда, по јединичним ценама из овог 
оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 90 дана 
од дана испостављања фактуре Купцу.

5.4. Купац Војномедицинска академија плаћа испоручене количине добра, по јединичној цени 
из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 30 
дана од дана пријема фактуре.

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

5.6. Купац плаћа испоручене количине добара која се финансирају из других извора за које 
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног 
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре.

5.7. 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 18/19).

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 је овлашћен 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 у присуству 
представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца 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, Добављач је 
у обавези да је замени исправном одмах, односно најкасније у року од 3 (три) дана од 
дана пријема писаног захтева Купца.

6.6. Добављач се обавезује да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са роком 
трајања не краћим од 6 месеци од дана испоруке.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1. Добављач је дужан да испоруку уговорених количина врши у складу са захтевом Купца 
за испоруку добара, који се налази у прилогу 5 Оквирног споразума.

7.2. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
7.3. Рок за испоруку износи 24 сата од пријема уредног захтева Купца за испоруку.
7.4. Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца,
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осим ако из објекгивних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију 
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и 
Купац их посебно не признаје.

7.5. Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца. 
Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - Списак 
здравствених установа, у смислу додавања здравствене установе, као Купца, на исти, 
Прилог 1 - Списак здравствених установа се ажурира без закључивања Анекса оквирног 
споразума.

7.6. Фонд је дужан да ажурирани Прилог 1 - Списак здравствених установа, из тачке 7.5. овог 
Споразума, достави Добављачу и Купцу, и објави на својој интернет страници.

8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1. У случају прекорачења уговорног 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 % од 
вредности добара испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне 
Купац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе 
према Добављачу.

9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

9.1. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10 
дана од дана обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 
2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

9.2. Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће 
на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења 
оквирног споразума.

9.3. Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, 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.

9.4. Фонд ће уновчити банкарску гаранцију највише до износа од 2% од нереализоване 
вредности добара без ПДВ-а, на која се односи неиспуњење обавеза по оквирном 
споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

9.5. Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза из свих 
појединачних уговора које је Добављач, на основу овог оквирног споразума, закључио са 
сваким од Купаца у току важења истог.

9.6. 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 добро извршења посла, 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.

9.7. Фонд ће на захтев Добављача прихватити квартално умањење банкарске гаранције и то 
за износ испоручених добара у претходном кварталу, а највише до вредности од 85% 
испоручених добара из овог споразума, о чему ће обавестити Добављача у року од 15 
(петнаест) дана од дана пријема захтева.

9.8. Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након 
истека рока из тачке 9.2. овог члана.

10.ВИША СИЛА

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
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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.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум 
може да раскине свака страна потписник споразума, у целости или за поједину партију. 
У случају да се споразум раскида за поједину партију, за преостале партије споразум 
остаје на снази. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 
(тридесет) дана.

12.2. 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 отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

12.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само 
страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено 
извршила.

12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора 
између Добављача и Купаца.

12.5. 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.

12.6. У случају потребе раскида уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд обавештава 
Купце о истом.

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

13.1. Измена оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промена на 
тржишту дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка 
производње и слично, добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Фонд мора 
бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране 
Добављача.

13.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог оквирног споразума 
из разлога наведених у тачки 13.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које 
у свему одговара захтевима из техничке спецификације, Фонд може да дозволи испоруку 
таквог добра по цени која је предвиђена овим оквирним споразумом, уз претходно 
прибављено мишљење стручне комисије Фонда, образоване за конкретан случај.

13.3. У ситуацији из тачке 13.1 и 13.2, Фонд и Добављач ће закључити Анекс овог оквирног 
споразума.

14. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум за добро које је предмет овог споразума 
уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар 
медицинских средстава, престати могућност прометовања тог добра пре истека рока 
трајања овог оквирног споразума.

14.2. Фонд има право да, у случају да решење Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава истиче пре
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истека рока трајања оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писану 
изјаву носиоца уписа да ће за медицинско средство које је предмет овог оквирног 
споразума, поднети захтев за регистрацију, односно продужење регистрације, у складу 
са Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 105/17).

14.3. У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за добро 
за које је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остала добра оквирни споразум 
остаје на снази.

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда 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, Фонду доставља 
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на 
обрасцу који достави Фонд.

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
17.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 

који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
17.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку 

страну потписника оквирног споразума по један примерак.
17.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Списак здравствених установа
Прилог 2 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 3 - Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда
Прилог 4 - Модел уговора за добра која се фонансирају из других извора за које купац 

нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са Фондом

Прилог 5 - Захтев Купца за испоруку добара

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за 
Злпавг.твено оеигазање

MAGNA PHARMACIA d.o.o.
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ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА

БРОЈ 404-1-110/20-40

Филијала
РФЗО Назив здравствене установе Адреса здравствене установе Званична интернет адреса

01. Суботица Општа болница Суботица Изворска 3 www.bolnicasubotica.com

02. Зрењанин Општа болница Зрењанин Др Васе Савића бр. 5 www.bolnica.ora.rs

03. Кикинда
Општа болница Сента Карађорђева 64 hosDitalsenta.rs

Општа болница Кикинда Ђуре Јакшића 110 www.obki.rs

04. Панчево Општа болница Вршац Абрашевића бб www.obvrsac.com
Општа болница Панчево Милоша Требињца 11 www.bolnicaDancevo.rs

Об.Сомбор Општа болница Сомбор Војвођанска 75 www.bolnicasombor.ora.rs

Об.Нови Сад
Општа болница Врбас др Милана Чекића 4 www.obvrbas.rs

Кпинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1 www.kcv.rs
07. Сремска 
Митровица Општа болница Сремска Митровица Стари Шор 65 www.obsm.rs

08. Шабац
Општа болница Лозница Болничка 65 www.bolnicaioznica.rs

Општа болница Шабац Попа Карана 4 www.bolnica015.ora.rs

09. Ваљево Општа болница Ваљево Синђелићева 62 www.zcvaiievo.rs

10. Смедерево
Општа болница Смедерево Кнез Михајлова 51 www.obsmederevo. rs

Општа болница Смедеревска Паланка Вука Караџића 147 www.boinica-Daianka.co.rs

11. Пожаревац Општа болница Пожаревац Братства и јединства 135 www.obp.rs

12. Крагујевац
Здравствени центар Аранђеловац Краља Петра Првог бр. 62 www.zcarandielovac.ora.rs

Универзитетски клинички центар Крагујевац Змај Јовина 30 www.kc-ka.rs

13. Јагодина

Општа болница Јагодина Карађорђева 4 www.boinicaiaaodina.rs

Општа болница Ћуприја Миодрага Новаковића 78 www.boinicacuDriia.com
Општа болница Параћин Мајора Марка 12 www.obDaracin.rs

14. Бор
Општа болница Бор Др Драгише Мишовића 1 www.borbolnica.ora.rs

Здравствени центар Неготин Бадњевска 4 www.zcneaotin.ora.rs

15. Зајечар Здравствени центар Зајечар Расадничка бб www.zczaiecar.com
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ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА

БРОЈ 404-1-110/20-40

16. Ужице Здравствени центар Ужице Милоша Обреновића 17 www.zcue.rs

17. Чачак
Општа болница Чачак Чачак, Др Драгише Мишовића 205 www.zccacak.rs

Општа болница Горњи Милановац Хероја Дражевића 37 www.bolnica-qm.orq

18. Краљево Општа болница Краљево Југ Богданова 110 httD://studenica.bloasDOt.rs/

19. Крушевац Општа болница Крушевац Косовска 16 www.zckrusevac.ora.’S

20. Ниш

Универзитетски кпинички центар Ниш Др Зорана Ћинђића 48 www.kcnis.rs

Општа болница Алексинац Момчила Поповића 144 www.obaieksinac.rs
Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка 

бања" Српскихјунака 2 www.radonnb.co.rs

21. Прокупље Општа болница Прокупље Пасјачка бр. 2 www.bolnicaDrokuDlie.com

22. Пирот Општа болница Пирот Војводе Момчила бб www.Dibolnica.rs

23. Лесковац Општа болница Лесковац Раде Кончара 9 www.boinicaleskovac.orq

24. Врање Здравствени центар Врање Јована Јанковића Лунге 1 www.zcvranie.com
25. Косовска 
Митровица Здравствени центар Косовска Митровица Анри Динана 10 www.zckm.orq.rs

26. Београд

Институт за ортопедију Бањица Михаила Аврамовића 28 www.iohbb.edu.rs

Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса" Бежанијска Коса бб www.bkosa.edu.rs

Клиничко-болнички центар "Земун" Вукова 9 www.kbczemun.rs

Клиничко-болнички центар "Звездара" Димитрија Туцовића 161 www. kbczvezdara.ora
Универзитетски кпинички центар Србије Пастерова 2 www.kcs.ac.rs

Војно-медицинска академија Црнотравска 17 www.vma.mod.qov.rs

27. Нови Пазар Општа болница Нови Пазар ГенералаЖивковића бр. 1 www.obno.co.rs
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ПРИЛОГ 2 ОКВИРИОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАПА СА ЦЕНАША
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИЗА КУКОВЕИКОЛЕНА Б Р 404-1-110/20-40

Назив добављача: MAGNA PHARMACIA D.O.O.

III - ЗАШТИЋЕНИ

1- ПАРТИЈА
II - ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ

НАЗИВ 
ПОНУЂЕНОГ 

ДОБРА И 
КАТАЛОШКИ 

БРОЈ

IV-
ПРОИЗВОЂАЧ

V-
ЈЕДИНИЦА

MEPE

VI-
КОЛИЧИНА

VII-
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

VIII - УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

IX-
СТОПА
ПДВ-а

х-износ
ПДВ-а

XI - УКУПНА 
ЦЕНАСАПДВ- 

ом

Бссцементна ендопротеза кука, тип 1

ставка 1 Стем протезе
ML Taper Stem, 
00-7711-0хх-х0

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.960 70.000,00 din. 277.200.000,00 10% 27.720.000,00

ставка 2 Ацетабулум
Trilogy Shell, 00- 
6200-0xx-20

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.960 35.500,00 din. 140.580.000,00 10% 14.058.000,00

1
ставка 3 Инсерт

Longevity Liner, 
00-63xx-0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.960 21.500,00 din. 85.140.000,00 10% 8.514.000,00

ставка 4 Глава
Versys Femoral 
Head, 00-8018-

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.960 16.000,00 din. 63.360.000,00 10% 6.336.000,00
0xx-xx

ставка 5 Завртњи
Bone Screw,00- 
6250-0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 7.920 1.000,00 din. 7.920.000,00 10% 792.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ1 574.200.000,00 57.420.000,00 631.620.000,00
1

1



Бесцементна ендопротеза кука, тип 2

ставка 1 Стем протезе
Fitmore Stem, 
01.00551.ххх

Zimmer GmbH, 
Švajcarska

комад 320 70.000,00 din. 22.400.000,00 10% 2.240.000,00 ■ИИИј

ставка 2 Ацетабулум
Trilogv Shell, 00- 
6200-0xx-20

Zimmer Inc, 
SAD

комад 320 35.500,00 din. 11.360.000,00 10% 1.136 000,00

2
ставка 3 Инсерт

Longevity Liner, 
00 t)iX4 Охх )ix

Zimmer Inc, 
SAD

комад 320 21.500,00 din. 6.880.000,00 10% 688.000,C0

ставка 4 Глава
Versys Femoral 
Head, 00-8018- 
0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 320 16.000,00 din. 5.120.000,00 10% 512.000,00

ставка 5 Завртњи
Bone Screw,00- 
6?50-0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 640 1.000,00 din. 640.000,00 10% 64.000,00

ИНиВ
шшшшшш
М11111ш1Ш111Ш11|ј̂ Ш1 УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2 46.400.000,00 4.640.000,00 51.040.000,00

Бесцеллентна ендопротеза кука, тип 3

ставка 1 Стем протезе
Fitmore Stem, 
01.00551.xxx

Zimmer GmbH, 
Švajcarska

комад 200 70.000,00 din. 14.000.000,00 10% 1.400.000,00 јИИм!

3 ставка 2 Ацетабулум
Trilogy Shell, 00- 
6200-0xx-20

Zlmmer Inc, 
SAD

комад 200 35.500,00 din 7.100.000,00 10% 710.000,00
>1ј|ј1|||||̂ ШјИ

ставка 3 Инсерт
Longevity Liner, 
00-63xx-0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 200 21.500,00 din. 4.300.000,00 10% 430.000,00

ставка 4 Глава
Biolox Head, 00- 
877x-0xx-0x

Zimmer GmbH, 
Švajcarska

комад 200 51.500,00 din. 10.300.000,00 10% 1.030.000.00

2



ставка 5 Завртњи
Bone Screw,00- 
6250-0хх-хх

Zimmer Inc, 
SAD

комад 400 1.000,00 din. 400.000,00 10% 40.000,00

l

36.100.000,00 3.610.000,00 din. 39.710.000,00

Ендопротеза кука са двоструком мобилношћу ацетабулума, тип 7

7

ставка 1 Стем протезе
MLTaperStem ,
00-7711-0хх-х0

Zimmer Inc, 
SAD

комад 176 70.000,00 din. 12.320.000,00 10% 1.232.000,00 ИИјЦШ

■ Ј И В Н Н н Н в
И И И И И Ј !
Ш Ш Ш Ш Т

ставка 2
Бесцементни
ацетабулум

Avantage Reload 
Acetabular Cup, 
Cementless, 
P0460Pxx

Biomet France, 
Francuska

комад 124 52.100,00 din. 6.460.400,00 10% 646.040,00

ставка 3
Цементни
ацетабулум

Avantage
Cemented
AcetabularCup,
P04630xx

Biomet France, 
Francuska

комад 52 33.500,00 din. 1.742.000,00 10% 174.200,00

д и и и и и и и и и

ШШшШш
ставка 4 Инсерт

Avantage Insert, 
P056xxxx

Biomet France, 
Francuska

комад 176 21.500,00 din. 3.784.000,00 10% 378.400,00

ставка 5 Глава
Versys Femoral 
Head, 00-8018- 
Охх-хх

Zimmer Inc, 
SAD

комад 176 16.000,00 din. 2.816.000,00 10% 281.600,00

27.122.400,00 ■ 2.712.240,00 29.834.640,00

9

Бесцемен-i 

ставка 1

'на ендопротеза кука 

Стем протезе

тип 9

Fitmore Stem, 
01.00551.xxx

ZimmerGmbH,
Švajcarska

комад 306 70.000,00 din. 21.420.000,00 10% 2.142.000,00

ставка 2 Ацетабулум
Trilogy IT 
Acetabular 
System Sheil, 00-

Zimmer Inc, 
SAD

комад 306 35.500,00 din. 10.863.000,00 10% 1.086.300,00

3



8753-0хх-хх

ставка 3 Инсерт
Biolox delta 
Taper Liner, 00- 
8775-0xx-xx

Zimmer GmbH, 
Švajcarska

комад 306 69.700,00 din. 21.328.200,00 10% 2.132.820,00

ставка 4 Глава
Biolox Head, 00- 
877x-0xx-0x

Zimmer GmbH, 
Švajcarska

комад 306 51.500,00 din. 15.759.000,00 10% 1.575.900,00

ставка 5 Завртњи
Bone Screw,00- 
6250-0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 612 1.000,00 din. 612.000,00 10% 61.200,00

УКУПНО ЗА ПАР1ИЈУ 9 69.982.200.00 6.998.220,00 76.980.420,00

Хибридна ендопротеза кука, тип 1

ставка 1

ставка 2

ставка 3

ставка 4

ставка 5

Стем протезе

Ацетабулум

Инсерт

Глава

Завртњи

Taperloc Stem, 
650-0ххх

Trilogy Shell, 00- 
6200-0xx-20

Longevity Liner, 
00-63xx-0xx-xx

ZB 12/14 CoCr 
Femoral Head, 
80220xxxx

Bone Screw,00- 
6250-0xx-xx

Biomet UK Ltd, 
Velika Britanija

Zimmer Inc, 
SAD

Zimmer Inc, 
SAD

Zimmer Inc, 
SAD

Zimmer Inc, 
SAD

комад

комад

комад

комад

комад

3.800

3.800

3.800

3.800

7.600

24.000,00 din.

35.500,00 din.

21.500,00 din.

16.000,00 din.

1.000,00 din.

91.200.000,00

134.900.000,00

81.700.000,00

60.800.000,00

7.600.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 11 376.200.000,00

10%

10%

10%

10%

10%

9.120.000,00

13.490.000,00

8.170.000,00

6.080.000,00

760.000,00

37.620.000,00 413.820.000,00

4



16

ставка 1 Стем протезе
Taperloc Stem, 
650-0ххх

Biomet UK Ltd, 
Velika Britanija

комад 1.292 24.000,00 din. 31.008.000,00 10% 3.100.800,00

ставка 2
Ацетабуларна
капа

Exceed АВТ 
Cemented Cup, 
AR -llxxxx, EP- 
l lx x x x

Biomet UK Ltd, 
Velika Britanija

комад 1.292 27.800,00 din. 35.917.600,00 10% 3.591.760,00

ставка 3 Глава
ZB 12/14 CoCr 
Femoral Head, 
80220xxxx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 1.292 16.000,00 din. 20.672.000,00 10% 2.067.200,00

•ментна примарна и реаизиона ендопрс

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ16 87.597.600,00 8.759.760.00 96.357.360,00

29

Тотална цс 
(RHK), тип

теза колена, полиаксијална, ca задњом стабилизацијом (PS), повећаном стабилношћу - constrained (ССК) и ротациона шарка

ставка 1
Феморална
компонента

NexGen LPS-Flex 
Femoral/Gender, 
00-5x64-0lx-5x

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.726 59.000,00 din. 219.834.000,00 10% 21.983.400,00

ставка 2
Тибијална
компонента

NexGen Tibia, 00- 
5980-0x7-0x

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.878 62.000,00 din. 240.436.000,00 10% 24.043.600,00

ставка 3 Инсерт
NexGen LPS-Flex 
Articular Surfice, 
ОО-5964-Охх-хх

Zimmer Inc, 
SAD

комад 3.726 16.000,00 din. 59.616.000,00 10% 5.961.600,00

ставка 4 Пателарно дугме
NexGen Patella, 
ОО-5972-Охх-хх

Zimmer inc, 
SAD

комад 176 1.000,00 din. 176.000,00 10% 17.600,00

ставка 5
Феморална
компонента

LCCK Femoral, 
00-5994-01x-0x

Zimmer Inc, 
SAD

комад 168 126.100,00 21.184.800,00 10% 2.118.480,00

ставка 6 Инсерт
LCCK Articular 
Surface, 00-5994- 
0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 168 34.000,00 din. 5.712.000,00 10% 571.200,00

5



ставка 7
Стемне
екстензије

NexGen Stem 
Extension, 00- 
5988-0хх-хх

Zimmer Inc, 
SAD

комад 456 12.900,00 din. 5.882.400,00 10% 588.240,00

ставка 8
Тибијални
додаци

NexGen
Block/Wedge, 00- 
5988-00x-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 178 30.000,00 din. 5.340.000,00 10% 534.000,00

ставка 9
Феморални
додаци

NexGen Femoral 
Augment, 00- 
5990-0xx-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 206 34.000,00 din. 7.004.000,00 10% 700.400,00

ставка 10

Додаци за 
надокнаду 
дефеката фемура 
и тибије

TM Cone 
Femur/Tibia, 00- 
5450-0xx-xx

ZimmerTMT 
Inc, SAD

комад 46 85.300,00 din. 3.923.800,00 10% 392.380,00

ставка 11
Феморална
компонента

RHK Femoral 
Component, 00- 
5880-01x-0x

Zimmer Inc, 
SAD

комад 52 210.840,00 10.963.680,00 10% 1.096.368,00

ставка 12
Тибијална
компонента

RHKTibia, 00- 
5880-00x-0x

Zimmer Inc, 
SAD

комад 52 80.000,00 din. 4.160.000,00 10% 416.000,00

ставка 13 Инсерт
RHK Insert, 00- 
5880-0x0-xx

Zimmer Inc, 
SAD

комад 52 39.160,00 din. 2.036.320,00 10% 203.632,30

ставка 14
Тибијални
додаци

RHK Fuil Tibiai 
Block, 00-5880- 
00Х-10

Zimmer Inc, 
SAD

комад 34 52.600,00 din. 1.788.400,00 10% 178.840,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 29
588.057.400,00 58.805.740,00 646.863.140,00

Уникондиларна ендопротсза колена за медијални компартмент, тип 1
-

35
ставка 1

Феморална
компонента

Oxford PKS Twin 
Peg Cemented 
Femur, 1669xx

Biomet UK Ltd, 
Velika Britanija

комад 190 60.000,00 din. 11.400.000,00 10% 1.140.000,00

6



ставка 2
Тибијална
компонента

Oxford PKS 
Cemented Tibia, 
1547xx

Biomet UK Ltd, 
Veiika Britanija

комад 190 40.000,00 din. 7.600.000,00 10% 760.000,00

\
ставка 3 Тибијални инсерт

Oxford PKS 
Meniscal Bearing, 
159xxx

Biomet UK Ltd, 
Velika Britanija

комад 190 30.000,00 din. 5.700.000,00 10% 570.000,00 I
24.700.000,00 2.470.000,00 27.170.000,00

37

Коштани цсмент без антибиотика. са једним и са два антибиотика, са пратећом опремом ча припрему и мешање у вакуму

ставка 1

Стерилни 
коштани цемент 
без АВ(40 gr), 
РММА, обојен, 
стандардне 
вискозности, 
однос прашкасте 
и течне супстанце 
2:1, стандардно 
упакован

Biomet Bone 
Cement R, 
30358900xx-3

Biomet France, 
Francuska

комад 2.874 4.000,00 din. 11.496.000,00 20% 2.299.200,00

HH

ставка 2

Стерилни 
коштани цемент 
са гентамицином 
(40 gr), РММА, 
обојен,стандардн 
е вискозности, 
однос прашкасте 
и течне супстанце 
2:1, стандардно 
упакован

Refobacin Bone 
Cement R, 
300394000x-3

Biomet France, 
Francuska

комад 10.148 5.300,00 din. 53.784.400,00 20% 10.756.880,00

ставка 3

Стерилни 
коштани цемент 
са гентамицином 
и
клиндамицином( 
40 gr), РММА,

Refobacin
Revision,
3011630001-3

Biomet France, 
Francuska

комад 934 10.000,00 din. 9.340.000,00 20% 1.868.000,00

7



обојен, 
стандардне 
вискозности, 
однос прашкасте 
и течне супстанце 
2:1, стандардно 
упакован

ставка 4

Стерилни 
коштани цемент 
са гентамицином 
(20 gr), РММА, 
обојен,стандардн 
е вискозности, 
однос прашкасте 
и течне супстанце 
2:1, стандардно 
упакован

Refobacin Bone 
Cement R, 
300392000x-3

Biomet France, 
Francuska

комад 410 3.000,00 din. 1.230.000,00 20% 246.000,00

ставка 5

Стерилни 
коштани цемент 
са гентамицином 
(40 gr), РММА, 
обојен, 
стандардне 
вискозности, 
однос прашкасте 
и течне супстанце 
2:1, упакован у 
затворени систем 
за мешање и 
апликовање у 
вакуму

Optipac
Refobacin Bone 
Cement
R,47xx50039x-3

Biomet France, 
Francuska

комад 610 10.300,00 din. 6.283.000,00 20% 1.256.600,00



ставка 6

Сетови за 
мешање и 
апликовање 
коштаног 
цемента у 
вакуму, стерилно 
паковани за 
различите 
намене (тотални 
цементни кук, 
хибридни кук и 
тотално колено), 
различите 
запремине (20- 
120 gr), за 
примарне и 
ревизионе 
процедуре

Optivac, 4ххх
Biomet France, 
Francuska

комад 5.046 5.000,00 din. 25.230.000,00 20% 5.046.000,00

ставка 7

Батеријски и 
електрични 
сетови за 
испирање кости 
под притиском, 
са различитим 
наставцима за кук 
и колено, 
стерилно 
паковано, за 
једнократну 
употребу. Систем 
треба да омогући 
истовремено 
довођење 
течности за 
испирање и 
усисавање 
искоришћене 
течности

Pulsavac, 00- 
5150-ххх-хх

Zimmer 
Surgical Inc. 
SAD

комад 7.768 6.800,00 din. 52.822.400,00 20% 10.564.480,00

9



УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 37 160 . 185 . 800,00 32 . 037 . 160,00 192 .222 .960,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-а
1 .990 . 545 .400,00

ИЗНОС ПДВ-а
215 .073 . 120,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом
2 . 205 . 618 .520,00

10



ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА ЗА ОСИГУРАНА
ЛИЦА ФОНДА

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /адреса/__
/име и презиме лица које га заступа/______________________
Матични број:__________
ПИБ:_________________________________
Број рачуна:_____________ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
MAGNA PHARMACIA d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр. 76, из Београда, кога 
заступа директор Новка Томић
Матични број: 08500037 
ПИБ: 100057630
Број рачуна: 265-1100310005046-43 који се води код Raiffeisen banke 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана__.__.____. године закључују

УГОВОР БР.__

за добра за осигурана лица Фонда 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА

ЗА ПАРТИЈУ/Е______
КПП_____

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне 

набавке Имплантати за кукове и колена, број јавне набавке: 404-1-110/20-40;
1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана 03.2021. 

године, закључили Оквирни споразум бр. 16-1/21 (даље: Оквирни спорзум), на 
основу Одлуке број 404-1-52/20-38 од 22.02.2021. године;

1.1.3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;
1.1 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 овог Уговора је куповина и испорука материјала наведеног у Спецификацији 

материјала са ценама, која се налази у прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.
2.2. Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.

Страна 1 од 4



3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене Спецификацији материјала са ценама 

из члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.
3.2. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, изузев за Купца Војномедицинску академију, 

испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а, у року 
од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.
(укопико здрзвстеена установа закључује уговор) или

Купац -  Војномедицинска академија плаћа испоручене количине по уговореним 
јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а, у року од 30 дана од дана испостављања 
фактуре. Добављач је у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и 
фактуре, односно отпремнице-факгуре достави Купцу Војномедицинској академији.

(унолто Војмомедицинска акадшија закључује уговор)

3.3. Добављач је у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и фактуре, 
односно отпремнице -  фактуре достави у електронској форми надлежној филијали 
Републичког фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија
- документација" и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким 
упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег 
управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

3.4. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у скпаду са чланом 4,а. 
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 факгура, односно других захтева за исплату, као и начину 
вођења и садржаја централног регистра факгура („Службени гласник РС“ бр. 7/18, 59/18 и 
18/19).

3.5. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се 
уређује буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.6. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у
Спецификацији материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и 
износи_____________динара.

4. ИСПОРУКА
4.1. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
4.2. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину имплантата из члана 2. овог 

уговора, испоручити Купцу, према потребама Купца, и то у року од 24 сата од дана пријема 
захтева.

4.3. Место испоруке је ____________(унети место испоруке).
4.4. Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране 

овлашћеног лица Купца.
5 УГОВОРНА КАЗНА

5.1 У случају прекорачења уговорног 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 тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

6 ВИШАСИЛА

6.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
обавеза из уговора. 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 екстремни и ванредни догађаји који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити
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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.

7. СПОРОВИ
7.1. Стране у уговору 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, у целости или за поједину партију. У случају да се 
уговор раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази. Раскид 
уговора захтева се писаним 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 
страна у уговору 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 страна у 
уговору која је своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.

8.4. Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се 
извршавају у складу са одредбама овог Уговора.

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

9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до 

измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично, 
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз 
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога 
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему 
одговара захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог 
добра по цени која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење 
стручне комисије Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан 
случај.

9.3. У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на 
основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Добављача.

10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се

свакој уговорној страни уручују по__(_____ ) примерка.
11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:

Прилог 1 -  Спецификација материјала са ценама 
Прилог 2 -  Модел захтева за испоруку добара
Прилог 3 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у скпаду са 
чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15).
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ПРИЛОГ 4 ОК8ИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА КОЈА СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА ЗА КОЈЕ КУПАЦ НЕМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О 

ПРУЖАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА СА ФОНДОМ

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /адреса/__
/име и презиме лица које га заступа/______________________
Матични број:_______________
ПИБ:____________
Број рачуна:_____________ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
MAGNA PHARMACIA d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр. 76, из Београда, кога 
заступа директор Новка Томић
Матични број: 08500037 
ПИБ: 100057630
Број рачуна: 265-1100310005046-43 који се води код Raiffeisen banke 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана__.__.____. године закључују

УГОВОР Б Р .___

за добра која се финансирају из других извора за које купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА 
ЗА ПАРТИЈУ/Е_______

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак 
јавне набавке Имплантати за кукове и колена, број јавне набавке: 404-1-110/20-40;
1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана^ Г #3.2021. 

године, закључили Оквирни споразум бр. 16-1/21 (даље: Оквирни спорзум), на 
основу Одлуке број 404-1-52/20-38 од 22.02.2021. године;

1.1.3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;
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 овог Уговора је куповина и испорука имплантата за кукове и колена, наведених у 
Спецификацији материјала са ценама, која се налази у прилогу 1 овог уговора и чини 
његов саставни део.

2.2. Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.
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3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Спецификацији материјала са ценама 
из члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ 
ПДВ-а, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.

3.3. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4.а. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласјнник 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 испла i у, као и начину 
вођења и садржаја централног регистра факгура („Службени гласник РС“ бр. 7/18, 59/18 и 
18/19).

3.4. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се 
уређује буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.5. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у
Спецификацији материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и 
износи_____________ динара.

4. ИСПОРУКА
4.1. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
4.2. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину имплантата из члана 2. овог 

уговора, испоручити Купцу, према потребама Купца, и то у року од 24 сата од дана пријема 
захтева.

4.3. Место испоруке је ____________ (унети место испоруке).
4.4. Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране 

овлашћеног лица Купца.
5. УГОВОРНА КАЗНА
5.1. У случају прекорачења уговорног 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 тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према 
Добављач.

6. ВИША СИЛА
6.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у

извршењу обавеза из уговора. 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 екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна 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.

7. СПОРОВИ
7.1. Стране у уговору 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, у целости или за поједину партију. У случају да се 
уговор раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази.
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8.2. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
8.3. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга 

страна у уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и 
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у 
уговору која је своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.

8.5. Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се 
извршавају у складу са одредбама овог Уговора.

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

9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до 

измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично, 
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз 
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога 
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему 
одговара захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог 
добра по цени која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење 
стручне комисије Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан 
случај.

9.3. У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на 
основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Добављача.

10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се

свакој уговорној страни уручују по__(_____ ) примерка.
11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:

Прилог 1 -  Спецификација материјала са ценама 
Прилог 2 -  Модел захтева за испоруку добара
Прилог 3 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са 
чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15).
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ПРИЛОГ 5 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  ЗАХТЕВ КУПЦА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА

ЈН 404-1-110/20-40

ЗАХТЕВ ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
Јавна набавка Имплантата за кукове и колена, РБ 404-1-110/20-40
Оквирни споразум бр._______
Уговор бр._________

Партија Назив предмета 
набавке

Шифра
предметног

добра

Заштићени назив 
понуђеног добра и 

катапошки број
Произвођач Јединица

мере Количина

Уп
ис

ат
и 

бр
ој 

па
рт

иј
е

ставка 1 комад

ставка 2 комад

ставка 3 комад

ставка 4 комад

Рок за испоруку : 24 сата

Датум захтева:

Овлашћено лице:

Напомена:

■ Уколико има већи број партија/ставки од места предвиђених у табели, потребно је 
повећати број редова, а ако је потребно и, наведени образац копирати у довољном броју 
примерака.
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