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НАРУЧИЛАЦ: 0б!1.......
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога заступа в.д. 
Директора др Верица Лазић ~ ..7  {Дар V.;: - -  •':Л 2
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор (у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
\/еда с ј.о .о ., Вука Караџића 41, Ваљево, кога заступа Радомир Младеновић 
Матични број: 07666063 
ПИБ: 101492908
БроЈ рачуна: 160-14998-90 који се води код Вапса 1п*еза (у даљем тексту: Добављач)

Д ана___.4.2016. године закључују

АНЕКС III ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 63-9/15

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач у уводу констатују да су дана 13.10.2015. године закључили Оквирни споразум бр. 
63-9/15 за јавну набавку лекова са А и А1 Листе лекова, број јавне набавке 404-1-110/15-65, а на основу 
Одлуке бр. 404-1-53/15-72 од 25.9.2015. године и Исправке Одлуке бр. 404-1-53/15-74 од 30.10.2015. године, 
којом је изабрана понуда понуђача \/еда <±о.о. бр. 832/1Х-2015 од 1.9.2015. године.

Фонд и Добављач даље констатују да су дана 23.10.2015. године закључили Анекс оквирног споразума 
бр. 63-9/15, а из разлога доношења нове Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт (у даљем тексту: Одлука), која је објављена у „Службеном 
гласнику РС“ бр. 86/15 од 14.10.2015. године, којом је дошло до смањења цене лека који је предмет 
Оквирног споразума бр. 63-9/15, за партију 412 -  ТЕ1.М1ТЕМ5. Анексом оквирног споразума бр. 63-9/15 
извршено је усклађивање цене за наведену партију, са ценом из Одлуке.

Фонд и Добављач даље констатују да су дана 24.12.2015. године закључили Анекс II оквирног 
споразума бр. 63-9/15, а из разлога ступања на снагу Правилника о Листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног зд р д в гтв р н о г опмгурдњд („Спужбени гласник РС“, број 65/15, 71/15 -  испрзвка 
и 104/15), којом је промењена цена за лек обликован у партију 324 -  РР11_А2!0, Л1т *ав1е1а, вПз^ег, 30 ро 2,5 
тд , са 194,65 динара на 190,40 динара, у складу са тачком 5.2 Оквирног споразума бр. 63-9/15.

Дана 1.4.2016. године донета је нова Одлука, објављена у „Службеном гласнику РС“, број 33/16, којом 
је за лек 1_агдас1П, обликованог у партију 951 предметног поступка јавне набавке, извршена измена 
заштићеног назива лека у Н1огргота2Јп, као и ЕА1М кода, тако да исти гласи 8608808109905.

Такође, дана 12.4.2016. године, Републички фонд за здравствено осигурање је добио обавештење од 
носиоца дозволе за стављање лека у промет, Галеника АД, о промени назива лека обликованог у партију 
951 -  1_агдас*П, у Н1огргота2Јп, при чему је ЈКЛ шифра 1070056, остала непромењена. Као доказ, носилац 
дозволе за стављање лека у промет Галеника АД је доставио Обавештење о прихватању захтева за 
одобрење варијације бр. 515-01-01444-2015-4-006 од 17.9.2015. године, као и Решење о измени решења, 
бр. 515-01-01444-15-001 од 21.9.2015. године, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, 
којим се мења назив лека из 1_агдас*П у Н1огрготагЈп. Такође, достављено је и Обавештење о прихватању 
захтева за одобрење варијације бр. 515-01-03266-2015-4-008 од 28.9.2015. године, као и Решење о измени 
решења, бр. 515-01-03266-15-001 од 15.10.2015. године, издато од Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије, којим се мења идентификациона шифра производа (ЕАИ код), тако да гласи 
8608808109905.

На основу наведеног, врши се измена прилога 2 Оквирног споразума -  Спецификација лекова са 
ценама, на страни 7, тако што се мења заштићени назив лека 1_агдас{П, обликованог у партију 951, у 
Н1огргота21п, ЈКЛ шифре 1070056.
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Члан 1.

У тачки 16.2 Оквирног споразума бр. 63-9/15 мења се прилог 2 -  Спецификација лекова са ценама.

Члан 2.

Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног споразума бр. 63- 
9/15 су дужни да анексирају већ закључене уговоре ради усклађивања заштићеног назива лека из тих уговора 
са заштићеним називом лека из овог Анекса III оквирног споразума.

Члан 3.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 63-9/15 остају на снази онако како гласе.

Члан 4.

Овај Анекс III оквирног споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и то 
за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

ПрилогАнекса III оквирног споразума:

Прилог 2 Оквирног споразума -  Спецификација лекова са ценама

НАРУЧИПАЦ 

Републички ) осигурање

ДОБАВЉАЧ

Радомир Младеновић

57016.42/13
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