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НАРУЧИЛАЦ:
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 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
Vicor d.o.o., из Београда, Булевар маршала Толбухина бр. 42, кога заступа директор 
Владан Митровић
Матични број: 07738412 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 160-379064-15 који се води код Intesa банке 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана13_. 10.2022. године закључују

АНЕКС III ОКВИРНОГ СПОРАЗУМ БР. 30-3/22 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПЕЈСМЕЈКЕРИ, ЕЛЕКТРОДЕ И ИМПЛАНТАБИЛНИ ДЕФИБРИЛАТОРИ СА ПРАТЕЋИМ 

ПОТРОШНИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ

ИМПЛАНТАЦИЈУ 

БР.ЈН 404-1-110/21-78

ЗА ПАРТИЈЕ 12,13,15, 21, 22, 23, 24, 25 и 27

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 22.2.2022. године закључили Оквирни споразум бр. 
30-3/22 за јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим 
потрошним специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број ЈН 404-1- 
110/21-78, за партије 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25 и 27, укупне вредности 58.295.950,00 динара без 
ПДВ, са анексима од 23.3.2022. године и 9.6.2022. године. Оквирни споразум је потписан на период 
од 12 месеци. У складу са тачком 2.4. Оквирног споразума количина добара које су предмет 
Оквирног споразума наведеног у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2) је оквирна 
количина за потребе купаца за период важења оквирног споразума.

Приликом реализације Оквирног споразума, утврђено је да потребе здравствених установа 
премашују оквирне количине дефинисане у Прилогу 2 Оквирног споразума.

Чланом 13. оквирног споразума бр. 30-3/22 дефинисано је да су измене и допуне оквирног 
споразума могуће су у складу са чланом 158. -161. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 91/19), у складу са којима ће бити сачињен Анекс оквирног споразума.

Чланом 158. Закона о јавним набавкама дефинисано је да се уговор, односно оквирни 
споразум, може увећати када су испуњени услови да је потреба за изменом оквирног споразума



настала због околности које савестан наручилац није могао да предвиди и да се изменом не мења 
природа уговора, те да сходно томе вредност оквирног споразума може да се повећа али не више 
од 50%  вредности првобитног оквирног споразума.

Како би се обезбедио континуитет у снабдевању здравствених установа које су корисници 
Оквирног споразума, материјалом који је предмет истог, до истека периода важења Оквирног 
споразума, уговорне стране су сагласне да приступе закључењу анекса Оквирног споразума којим 
се у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама, повећава вредност оквирног споразума за 
30% у односу на вредност првобитно закљученог оквирног споразума.

Члан 1.

У оквирном споразуму 30-3/22 од 22.2.2022. године врши се измена тачке 6.1 тако да се 
увећава вредност оквирног споразума са 58.295.950,00 динара без ПДВ на 75.784.735,00 динара без 
ПДВ.

Члан 2.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 30-3/22 од 22.2.2022. године и анекса оквирног 
споразума остају на снази онако како гласе.

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

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАЊЕ VICOR D.O.O.


