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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића бр. 2, 

Београд, кога, по Решењу о преносу овлашћења 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. 
године в.д. директора проф. др Сање Радојевић Шкодрић, заступа директор Сектора 
за јавне кабавке Марија Атанасијевић
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
FARMALOGIST d.o.o., Миријевски булевар бр.З, Београд, кога заступа директор 
Силвана Џуџевић,
Матични број: 17408933 
ПИБ: 100270693
Број рачуна: 160-364774-11 који се води код BANKA INTESA A.D.
(у даљем тексту: Добављач)

Дана/&? .3.2019. године закључују

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 19.2.2019. године закључили Оквирни споразум 
бр. 10-6/19 и дана 7.3.2019. године Анекс оквирног споразума бр. 10-6/19 за јавну иабавку 
Оригинални и иновативни лекови, бр. 404-1-110/18-62, за партије 8 и 10.

Имајући у виду да је у члану 9. Анекса оквирног споразума број 10-6/19 предвиђено да 
су Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног 
споразума бр. 10-6/19 дужни да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама 
Анекса оквирног споразума, уместо да закључењем уговора из члана 7. и 8. Анекса оквирног 
споразума, уговори закључени између Добављача и Купца на основу оквирног споразума бр. 
10-6/19 престају да важе, Фонд и Добављач су сагласни да закључе овај Анекс II оквирног 
споразума број 10-6/19.

Мења се члан 9 Анекса оквирног споразума број 10-6/19 од 7.3.2019. године, тако да
гласи:

„Закључењем уговора из члана 7. и 8. Анекса оквирног споразума, број 10-6/19 од 
7.3.2019. године, уговори закључени између Добављача и Купца на основу оквирног споразума 
бр. 10-6/19 престају да важе.“

АНЕКС II ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 10-6/19 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОРИГИНАЛНИХ И ИНОВАТИВНИХ ЛЕКОВА

За партије 8 и 10

Члан 1.

Члан 2.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 10-6/19 од 19.2.2019. године и Анекса 
оквирног споразума бр. 10-6/19 од 7.3.2019. године, остају на снази онако како гласе.



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

Члан 3.
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