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НАРУЧИЛАЦ Рашт

Републички фонд за здравств1но осигур^ње, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
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 
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:

АсЈос сЈ.о.о., ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд, кога заступа директор Миодраг 
Митић
Матични број: 07530196 
ПИБ: 100042265
Број рачуна: 205-1633-39 који се води код КотегсЈја1пе вапке а.<±
(у даљем тексту: Добављач)

Дана^_ .03.2020. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 24-7/20

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

БР. ЈН: 404-1-110/19-84 
ЗА ПАРТИЈЕ

25, 26, 138, 153, 154, 155, 156, 175, 196, 204, 221, 260, 289, 293, 294, 295, 303, 311, 313, 314, 360, 
362, 363, 365, 378, 379, 406, 407, 475, 476, 502, 648, 668, 669, 670, 697, 725, 767, 902, 942, 960, 1009,

1010, 1011, 1021, 1022 и 1143

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,

2) да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о 
пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Лекова са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, а сходно члану 11. Уредбе 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),

3) да Фонд има обавезу да врши плаћање добављачима у име и за рачун здравствене 
установе, по основу доспелих обавеза здравствених установа према добављачима, 
за испоручене лекове утрошене за лечење обавезно осигураних лица код Фонда, 
изузев за лекове издате на рецепт, у складу са закљученим уговорима о спровођењу 
и финансирању здравствене заштите,

4) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број јавне набавке 
404-1-110/19-84,

5) 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 (у 
даљем тексту: Купци), који представља саставни део овог споразума,

6) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1-



110/19-84,
7) да јс Фоид, на осмову Одлука бр, 404-1-81/19-44 од 03.03.2020. године и бр. 404 1 

81/19-48 од 10.03.2020. године, за партије 25, 26, 138, 153-156, 175, 196, 204, 221,260,
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502, 648, 668, 669, 670, 697, 725, 767, 902, 942, 960, 1009, 1010, 1011, 1021, 1022 и 
1143, изабрао понуду понуђача АсЈос с!.о.о., бр. 1562 од 31.01.2020. године,

8) да ће Купци 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 лосебш уговвре за лекове којисемздајуна 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,

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

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни 
уговори о јавној набавци добара који су предмет јавне набавке бр. 404-1-110/19-84 
између Купаца и Добављача.

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

Овај оквирни споразум закључује се на период од 12 (дванаест) месеци од дана 
потписивања.

Количине лека, наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), су оквирне 
количине за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.

Укупна уговорена количина лекова, зависи од потреба здравствених установа и може да 
се разликује од количина наведених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), при 
чему је здравствена установа из Плана мреже здравствених установа у Републици 
Србији, обавезна да изврши куповину уговорених количина и у целости реализују 
закључени уговор.

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

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА

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

Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;
3.1.2 правовремено информише Добављача о потребама Купаца када оне прелазе 

количине из оквирног споразума;
3.1.3 врши плаћање Добављачу у име и за рачун Купца, за количине лекова који су 

предмет овог оквирног споразума, изузев за лекове који се издају на рецепт, 
испоручене Купцу за осигурана лица Фонда.

Добављач је дужан да:
1.2.1.на писмени позив Купца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим 

споразумом;
3.2.2. извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и 

правилима струке, у уговореним роковима;
3.2.3. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле да 

знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;
3.2.4. обезбеди да лекови које испоручује немају правне или материјалне недостатке;
3.2.5. обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајања оквирног 

споразума, односно појединачног уговора;
3.2.6. испоручује лекове у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, 

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

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



4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној 
набавци у складу са опредељеним средствима и 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. Појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина.
4.5. Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац 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.

5. 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 ббјавити 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. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине лекова за осигурана лица 
Фонда, изузев лекова 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 факгуре Купцу.

5.6. 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, по јединичној 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 Републичким фондом за 
здравствено осигурање, од дана пријема фактуре.

5.7. Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један примерак 
отпремнице и фактуре доставља у електронској форми надлежној филијали Фонда.

5.8. 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 и 113/17), 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).

5.9. Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за умањење 
цене лека којм је оредмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће се цена 
лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс оквирног споразума.

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 у року од 7 (седам) дана.

6.6. Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања од најмање 12 
месеци од дана испоруке,односно са роком трајања од најмање 2/3 произвођачког рока, 
уколико је произвођачки рок 12 месеци или краће.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1. Добављач је дужан да, на захтев Купца испоручи количине уговорене појединачним 
уговором.

7.2. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.
7.3. Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 72 сата од дана пријема

писменог захтева Купца.
7.4. Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца, 

осим ако из објективних 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 списак из тачке 7.5. 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 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 партије без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном 
споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

9.5. Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза за све Купце 
по овом споразуму.

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. 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. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум 
може да раскине свака уговорна страна, 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 писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) 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 доспеле 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 појединачних уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд 
обавештава Купце о истом.

13. ПОСЕБАН ОСНОВ 3А РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум за лекове који су предмет овог оквирног 
споразума уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења дозвопе за пек, 
преетатм могућноет прометоеања тих пекова пре иетека рока трајања овог оквирног 
споразума.

13.2. Фонд, има право да, у случају да важећа дозвола за лек истиче пре истека рока трајања 
овог оквирног споразума, захтева 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, 113/17-др. закон и 105/17-др. закон).

13.3. У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за лек за 
који је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остале лекове оквирни споразум 
остаје на снази.

14. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача,

14.2. Уколико Добављач не достави тражена средства обезбеђења за добро извршење посла, 
сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.

15. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.1. 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.

16. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона 
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

16.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку 
страну потписника оквирног споразума по један примерак.

16.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Списак здравствених установа

Прилог 2 - Спецификација лекова са ценама

Прилог 3 - Модел уговора за лекове за осигурана лица Фонда
Прилог 4 - Модел уговора за лекове који нису о трошку Фонда и за лекове који се издају

на рецепт

НАРУЧИЛАЦ
ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за 
Здравствено осигурање

Ас!ос сЈ.о.о.

59020.44/45



ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

број 404-1-110/19-84

КУПЦИ
Филијала

РФЗО Назив здравствене установе Седиште и адреса здравствене 
установе Званична интернет адреса

01. Суботица

Дом здравља "Др Јанош Хаџи ", Бачка Топола Светог Стефана 1,Бачка Топола \ЛЛЛЛЛЛС12в1С0.Г5

Дом здравља "Др Мартон Шандор ", Мали Иђош Занатлијска 1,Мали Иђош \ллллллс!2гт.гз
Дом здравља Суботица Петефи Шандора 7, Суботица с1о т 2с1гау|ја.ога.гб
Општа болница Суботица Изворска 3,Суботица \лллллл ђо1 п Јсази ћоИса. сот
Апотека Суботица Матија Групца 26, Суботица \ллллллаоо!екаа5ићо*Јса.сот

02. Зрењанин

Дом здравља Житиште Иве Лоле Рибара 16, Житиште \ллллллсЈ22Шб1:е.Г5
Дом здравља Нови Бечеј Трг Ослобођења 2, Нови Бечеј Нема
Дом здравља Сечањ Партизански пут бб, Сечањ \ллллл/. (ЈотгсЈгауПабесап ј. Г5
Дом здравља Српска Црња Жарка Зрењанина бр 15, Српска Црња \лллллл с)25Г05кастја. Г5

Дом здравља Зрењанин Светосавска бр. 31, Зрењанин \лллллл с!22геп јап т . Г5
Општа болница Зрењанин Др Васе Савића бр. 5, Зрењанин \лллллл во 1 т  са. о га. гб
Специјална болница за плућне болести "Др 
Васа Савић ".Зрењанин Петефијева бр. 4, Зрењанин \лллллло1испа.со.гз

Апотека Зрењанин Светозара Марковића 2, Зрењанин \ллллллаоо*ека.гб

03. Кикинда

Дом здравља Ада Јожефа Атиле 9, Ада \ллллллс!2ас1а.со.г5

Дом здравља Кањижа Карађорђева 53, Кањижа \лллллл<±гкапи2а.огс1. Г5

Дом здравља Нови Кнежевац Краља Петра И Карађорђевића бр. 85, 
Нови Кнежевац \ллллллсЈ2пк.ога.г5

Дом здравља Чока Сенћанска 3, Чбка \ллллллс12сока.сот
Дом здравља Сента Бошка Југовића бр. 6, Сента \лллллл2с1гаУ5ћ/05еп1а. Г5
Апотека Сента Танчић Михаљ 2/А \ллллл/.аоо1екабеп1а.гб
Општа болница Сента Карађорђева 64, Сента ћ050Ј1а1беп1а.Г5
Општа болница Кикинда Ђуре Јакшића 110, Кикинда \л/\ллл/.ок)кЈ.Г5
Дом здравља Кикинда Краља Петра I 106, Кикинда с12кјкјпс!а.пе1

1
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Специјална болница за психијатријске болести 
"Свети Врачеви"Нови Кнежевац

Краља П. Првог Карађорђевића бр. 85, 
Нови Кнежевац \ллАлл/.зо6поуЈкпе2еуас.огд. гз

Апотека Кикинда Браће Татића Г4, Кикинда \ллллл/.аоо!екакЈктсЈа. гз
Дом здравља Алибунар Трг Слободе 8, Алибунар м\ллл/.с12а1јђипал.гз
Дом здравља Бела Црква Јована Поповића бб, Бела Црква \ЛЛЛЛЛ/.С12|ЗС.Г5

Дом здравља Ковачица Штурова 42, Ковачица \ЛЛЛЛЛЛС|2к0У.ГЗ

Дом здравља Ковин Трг Ослобођења 4, Ковин \лллллг. с1огп2с1 га VI ј ако ујп .о га. гз
Дом здравља Опово Бориса Кидрича 6, Опово \ллллл/.сј2000у0.г5

Дом здравља "1.0ктобар ", Пландиште Карађорђева 13, Пландиште \ллллл/.с12о1апсПз&.гз
Општа болница Вршац Абрашевића бб, Вршац \лллллло6угзас.согг

04. Панчево
Дом здравља "Вршац" Вршац Абрашевићева бб, Вршац \ллллл/. сЈгугзас. со. гз
Дом здравља "Панчево" Панчево М. Обреновића 2, Панчево \л/\ллл/. сјгоа псеуо , о га
Општа болница Панчево Милоша Требињца 11, Панчево \ллл/\л/. ђо 1 п јсаоа п с^о . гз
Специјална болница за плућне болести "Др 
Будисав Бабић", Бела Црква Светозара Милетића 55, Бела Црква ^ллллл/.зрбђе^сгк^.ога
Специјална болница за психијатријске болести 
"Др Славољуб Бакаловић", Вршац Подвршанека 13, Вршац ш\ллл/.зр1зуг8ас ога.'з

Специјална болница за психијатријске болести 
Ковин Цара Лазара 253, Ковин ш т .  зђоб. коујп .:Јп1о

Апотека Панчево Карађорђееа 2ц, Панчево \ллллл/. аоо1ека-оапсеуо. со. гз
Апотека Вршац Абрашевића 32, Вршац \ллл/\л/. аоо1ека угзае. сот
Дом здравља Апатин Нушићева бб, Апатин ^ллллл/.скаоаИп.со.гз
Дом здравља Кула Трг ослобсђења 9, Кула \ллллл/.с!2ки1а.пе1

Дом здравља Оџаци Мостонга 25, Оџаци \шлл/. (Згоскасј. ога. 'з
Об.Сомбор Дом здравља "др Ђорђе Лазић", Сомбор Мирна бр. 3, Сомбор \ЛЛЛ/\Л/.С|230т130ГГ5

Општа болница "Др Радивој Симоновић", 
Сомбор Војвођанска 75, Сомбор \ллллл/. ђо! п Јсазот бог. ога. гз

Апотека Сомбор Војвођанска 54, Сомбор ^ллллл/.аооЈеказотђо-.гз
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Дом здравља Бач Бачка 2 л̂лллл/.сШзас.ШЗ. пе1
Дом здравља "др Младен Стојановић", Бачка 
Паланка Краља Петра И 26/а \ллллл/. сјгћасоа 1. ога. гз

Дом здравља Бачки Петровац Маршала Тита 6 \лллллл (ЈгђаскЈоеЈгоуас. гз
Дом здравља "Др Душан Савић Дода", Беочин Светосавска бб ћ«р://с12ђеос1п.сот/
Дом здравља Бечеј Браћа Тан 3 \ллллллс12ћесеј.гз
Дом здравља Жабаљ Николе Тесле 66 \ллллллс122а1за1ј.гз
Дом здравља "Др Ђорђе Бастић", Србобран Јована Поповића 25/1 \лллл/у. с125 гбођ га п. сот
Дом здравља Темерин Народног фронта 82 \ллл/\л/.с!21етепп.гз
Дом здравља Тител Главна 22 ННр:/Лллллл/.с12Ме1. гз/
Дом здравља Нови Сад Булевар Цара Лазара 75 \ЛЛЛЛЛЛСЈ2П5.ГЗ

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад Вршачка 28 \ллллл/. НКпаоотоспз.ога. гз
Дом здравља "Вељко Влаховић", Врбас Палих бораца бр. 20 \ллллл/. с12Угђаз. со. гз

Об.Нови Сад Општа болница Врбас др Милана Чекића 4 \ллллл/.о^гђаз.гз
Специјална болница за реуматске болести Нови 
Сад Футошка 68 \ллллл/.зђпоуЈзас1.со. гз

Институт за онкологију Војводине, Сремска 
Каменица Пут доктора Голдмана 4 \ллллллопк.п5.ас.г5

Институт за плућне болести Војводине, Сремска 
Каменица Пут доктора Голдмана 4 \Л/\ЛЛЛЛ10ђ-Нс1.Г5

Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине, Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4 \ллллл/.Јк^ђу.П5.ас.г5

Институт за здравствену заштиту деце и 
омладине Војводине, Нови Сад Хајдук Вељкова 10 \ЛЛЛЛЛЛ 1222С1Ј0УП5. Г5

Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад Хајдук Вељкова 12 \лллл/у.кН тка2а51ота{о1оаии.сот

Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1 \ЛЛЛЛЛ/.кСУ.Г5

Завод за здравствену заштиту студената Нови 
Сад Др Симе Милошевића 6 \ЛЛЛЛЛ/.22225П5.С0. Г5

Завод за здравствену заштиту радника Нови 
Сад Футошка 121 \ллллл/. тес!Јстагас1а. Г5/
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Апотека Нови Сад Руменачка 1 \мллл/.аоо1:екапо\/шас1. гз
Апотека Врбас Маршала Тита 78 угћаз.аи.гГго.гз

07. Сремска 
Митровица

Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић", 
Инђија Српскоцрквена 5 \ллллл/.с12тс1шз.гз

Дом здравља "Др Драган Фундук", Пећинци Јове Негушевића 5-7 \ллллл/.с!2оесЈгс1ЈГз

Дом здравља Рума Орлова^ћева бб \ллллллс12гита.Г5

Дом здравља Ириг Војводе Путника 5 \ллллл/.сктаг$
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара 
Пазова ЕЗладимира Хурбана 2 \ллллл/.с125ра2суа гз

Дом здравља Сремска Митровица Стари шор бр. 65 \ЛЛЛЛЛ/.с125ГП.ПЗ
Општа болница Сремска Митровица Стари Шор 65 \ЛЛЛЛЛЛОв5т.Г!3

Апотека Сремска Митровица Светог Димитрија 42/2 \ллллл/. аоо^екабт. гз
Дом здравља Шид Алексе Шантића 1 \ллллл/.с1оп12С1гауНа5Је1. ога. Г5

08. Шабац

Дом здравља Богатић Мије Јовановића 2.5 \ллллл/. сЈгћоааИс. оГа. Г5
Дом здравља Љубовија са стационаром Војводе Мишића 58 \ллллл/.с121]'и1з о ^ и а .с о т

Дом здравља " Др Миленко Марин" Лозница Болничка 65 \л/\ллл/. с121о2пЈса.со. Г5
Дом здравља "Крупањ", Крупањ Владе Зечевића 61 \ллл/\л/. ејгкгиоапј. \г. гв
Дом здравља "Мали Зворник", Мали Зворник Рибарска 25 \ллл/\л/.с12т а 1Ј2У0 гпЈк10па гз

Општа болница Лозница Болничка 65 \длл/\л/.ђо1пЈса1о2пЈса.Г5

Дом здравља Владимирци Светог Саве бр. 17 \ллллл/.у1ас!ЈтЈгсЈ.ог■а.*8
Дом здравља "Др Даринка Лукић", Коцељева Немањина 8 нема
Дом здравља Шабац Попа Карана 2 \л/\ллл/. (јгзакзас. ога. гз
Општа болница "др Лаза К.Лазаревић", Шабац Попа Карана 4 \ллллл/. 1зо1п Јса015. ога. гз
Апотека Лозница Болничка 65 \ллл/\л/. аоо1ека1огп Јоа. сот
Апотека Шабац Господар Јевремова 23 \ллллл/. аоо^еказабас. Г5

09. Ваљево Дом здравља Уб Добросава Симића бр.1 \ллллл/. с 1 г и !з .г Е !|
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Дом здравља Ваљево Железничка бр. 12 \лллл/у.с127аНеуо.Г5

Дом здравља Осечина Болничка 13-15 ћМр://с!20бесЈпа.г5/

Дом здравља Љиг Пут Апимпија Васиљевића бб \ллллллс1от2с1гау|ја1па.г5
Дом здравља Мионица Кнеза Грбовића бр. 307 у\лллллсктЈотса.Г5

Општа болницаВаљево Синђелићева 62 ^ллллллгсуаНеуо.гб

Апотека Ваљево Железничка 12а \лллллларо1екауа1јеуо. Г5

Дом здравља Лајковац Светог Саве бб \ллллллс)21аЈкоуас. гб

10.
Смедерево

Општа болница "Свети Лука" Смедерево Кнез Михаилова 51 \лллллловбтес1еге7о. Г5

Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска 
Паланка Вука Караџића 147 \ллллл/. ђо  1 п јса -о а  1а п к а . с о . гб

Дом здравља "Милан Бана Ђорђевић", Велика 
Плана Милоша Великог 110 \ллллллс12УеН кар1апа. Г5

Дом здравља Смедеревска Паланка Кнеза Милоша 4 \ллллллс125тес1оа1апка. гб

Дом здравља Смедерево Кнез Михајлова 51 5 т  ес!е ге уо  . с)2 . Љо. Г5

Апотека Смедеревска Паланка Кнеза Милоша 4 \л/\ллллаоо*ека-оа1апка.со.г5

Апотека Смедерево Носиоци албанских споменица 5 \ллллллаоо1ека-5тес1егеуо.г5

Апотека Велика Плана Момира Гајића 2 \ллллллаоо{ека-Уо1апа. Г5

11.
Пожаревац

Дом здравља Велико Градиште Војводе Путника 1 \ЛЛЛЛЛЛС12УаГ5
Дом здравља Жагубица Николе Пашића 22 \ллллл/.с122а а и 1зЈса. гб

Дом здравља Голубац Трг палих бораца бб \ллллллс1огп2сЈгауНаао1ивас.г5

Дом здравља Кучево Жике Поповића 48 нема
Дом здравља Мало Црниће Стишка бб нема
Дом здравља Пожаревац Јована Шербановића 12-14 ћио://\лллллл с12002агеуас . гб /сЈето /

Општа болница Пожаревац Братства ијединства 135 \ллллл/.ођр.гб

Дом здравља Жабари Кнеза Милоша бб \ллллл/.с122ађ ап . 15 0 т . с о т

Дом здравља Петровац на Млави Моравска 2 0е1г0Уас.с12.г^20.г5
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Општа болница Петровац на Млави Моравска 2 ое^гоуас.ођ.гЈтгз
Апотека Пожаревац Моше Пијаде 4 \лллллл аоо1екаоогагешс. со. гз
Дом здравља Крагујевац Краља Милутина 1 \ллллл/.с12ка.г5:
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Змај Јовина 32 нема
Дом здравља Баточина Кнеза Милоша Обреновића бр. 1 \ллллллсЈ2ђа1асЈпа. гз
Дом здравља" Даница и Коста Шамановић" 
Кнић Главна бб \ллллл/.<±2ктс.г$

Дом здравља Лапово Иве Андрића 9 \ллллллс121а о о у о  .јгз

Дом здравља "Милоје Хаџић-Шуле" Рача Виноградска бб НИр://с12гаса.г$/

12. Крагујевац Дом здравља "Свети Ђорђе", Топола Булевар Вожда Карађорђа 67 \ллллллс12{ооо1а .{8

Здравствени центар Аранђеловац Краља Петра Првог бр. 62 \лллллл 2сапапс1је1оуас[.ога.г5
Завод за здравствену заштиту радника 
Крагујевац Косовска бр.4, Крагујевац \ЛЛЛЛЛЛ222Гка.Г$

Специјална болница за рехабилитацију 
"Буковичка Бања", Аранђеловац Мишарска бб \ллллллђикоуЈскађат&.со.г5

Клинички центар Крагујевац Змај Јовина 30 \ллллл/.кс-ка гз!
Апотека Крагујевац Краља Александра I Карађорђевића 36 \ллллллаоо*екакаЈ. гз
Апотека Аранђеловац Краља Петра I 62. агапс!је1оуас.аи. г1г|го. Г5
Дом здравља Деспотовац са стационаром Савез бораца 74 \лллллл сЈгсЈебоо̂ оуас.гз
Дом здравља Свилајнац са стационаром Краља Петра Првог бр. 47

"""...""""-- ------ ---  " " | Г " --------
\ллллллс125УЈ1атас.сот

Дом здравља Ћуприја Кнеза Милоша бб нема

13. Јагодина
Општа болница Ћуприја Миодрага Новаковића 78 ђо1тсасиопја.сот
Дом здравља Рековац Јохана Јоханесона бб \л/\ллл/.с!2гекоуас;.гб

Дом здравља Јагодина Карађорђева бб \ллллл/.с10т 2с1гау|јајаа0с1јпа.аи!еп1ј
к.пе!

Општа болница Јагодина Карађорђева 4 \ллллл/.ђо1пЈсаЈааос1та.аи1еп1Јк. пе!

Апотека Јагодина Карађорђева бб длллллларо^екајааосЈта.гб
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Општа болница Параћин Мајора Марка 12 о а га с т .о в .гЈ т гз

Дом здравља Параћин Мајора Марка 10 сагаст.с12.г?20.г5

Апотека Параћин Краља Петра I 69 \ллллл/.аоо1:ека.оп.гз

14. Бор

Општа болница Бор Др Драгише Мишовића 1 Н1Ш://\лллл/у.6огћо1тса.ога. гз/

Дом здравља Бор Николе Коперника 2-4 Нио:/Лллллллс1о т 2с1гау|јаћог.ога

Дом здравља "Др Верољуб Цакић", Мајданпек Капетанска 30 \лллллл с кто е к .о га . гз

Општа болница Мајданпек Капетанска 30 \лллллловт.гз

Здравствени центар Неготин Бадњевска 4 \лллллл2спеао{т.ога.гз

Здравствени центар Кладово Дунавска 1-3 \ллллл/.2ск1ас1оуо. со. Г5

Апотека Бор Николе Коперника 2-4 \лллллл аоо!екаћог. Г5

15. Зајечар

Дом здравља Бољевац Драгише Петровића бр. 41 \лллллл<М>оНеуас.г5
Здравствени центар Књажевац 4-ти јули бр. 2 ћИр://\лллллл2скпја2еуас. гб/
Здравствени центар Зајечар Расадничка бб \лллллл2С2ајесаг.сот
Специјална болница за рехабилитацију 
Гамзиград Бањски трг 112 \ллллллаат2Јагас15каћата.ога.г5

Апотека Зајечар Николе Пашића 11-13 \ллллллаоо*ека2ајесаг. Г5

16. Ужице

Здравствени центар Ужице Милоша Обреновића 17 \ллллл/.2сие. Г5
Специјална болница за болести штитасте 
жпезде и болести метаболизма ,,“Златибор“, 
Чајетина

Краљеве воде 30 \ллллллсЈао1а.гб/

Апотека Ужице Димитрија Туцовића 43 \ллллллаоо*екаие.г5

17. Чачак

Здравствени центар "Др Драгиша Мишовић", 
Чачак Др Драгише Мишовића 205 \лллллл2ссасак.Г5

Дом здравља "Др Драгиша Мишовић", Чачак Веселина Миликића 9 Нир://\ллллл/.2ссасак. Г5/

Дом здравља Ивањица 13. Септембра нема
Дом здравља Лучани Југословенске армије нема
Дом здравља Горњи Милановац Тихомира Матијевића бр. 1 нема
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Општа болница Горњи Милановац Војводе Милана 37 \ллллл/. ђо! п јса-а п . ога
Апотека Чачак Градско Шеталиште 6 т\л/у.аоо*екасасак;.со. гз
Апотека Горњи Милановац Велимира Рајића 42 ^ллллл/.аоо̂ екаачггз

18. Краљево

Дом здравља Рашка Др Јовановића 4 \ЛЛЛЛЛЛС12Га8ка.1;Б

Општа болница "Студеница", Краљево Југ Богданова 110 ИИо://\л/\ллл/.1зо1пЈсаб1исепЈсаку.со. 
гз/ ! !

Дом здравља Краљево Југ Богданова 110 И{1о://\ллллл/.с12кга|јеур.со.гб/
Дом здравља "др Никола Џамић", Врњачка 
Бања Краљевачка 21 скуђата.ога.пз
Специјална болница за интерне болести 
Врњачка Бања 8. марта 12 \ллллл/.1зо1пЈсауђ.ога.'б

Апотека Краљево Трг Српских ратника 30 \ллллл/.аоо!екакга1јеуо. гз
Специјална болница за лечење и 
рехабилитацију „Меркур“, Врњачка Бања Булевар Српских ратника 18 М!о://\ллллл/. угтсЈбба. гб/

19. Нови 
Пазар

Општа болница Нови Пазар Генерала Живховића бр. 1 нема
Дом здравља Нови Пазар Генерала Жившвића бр. 1 нема
Дом здравља Тутин Богољуба Чукића 12 \ллллл/.с!21:и1т.г5
Специјална болница за прогресивне мишићне и 
неуромишићне болести Нови Пазар Бањски пут бб \ллллл/.поћата.сот

20. Крушевац

Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић", 
Александровац Болничка бр.6 \ллллл/. с!2 аЈекбапс1го^ас. о га . гз

Дом здравља Трстеник Светог Саве 49 \ллл/\л/.с121г51:епј<1гб

Дом здравља Крушевац Косовска 16 \ллллл/.2скгибеуас. р га . гб

Општа болница Крушевац Косовска 16 кгибеуас.ођ.г^гсј.гз
Дом здравља "Др Властимир Годић", Варварин Слободе бб \ллллл/. сЈг-уа гуапп.сот
Дом здравља Ћићевац Светог Саве бр. 19А \л/\ллл/. сЈгсЈсеуас. $от
Апотека Крушевац Луке Ивановића 34 \ллллл/.аоо*ека-кз. С о т

Дом здравља Брус Краља Петра И бр. 9 \л/\ллл/.с(21згиб.ога.г5



ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

број 404-1-110/19-84

Дом здравља Гаџин Хан Милоша Обилића 10, Гаџин Хан т т .  дг. аасјгјп Нап. ога. гз
Дом здравља Дољевац нема \ллллл/. сЈгсЈоНеуас. ога. гз
Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг Хаџићева 40 ННр://с!опп2с1гау|ја.5Уг1јЈд,г5/
Дом здравља Сокобања Митрополита Михајла 23 \ллллл/. <±28окођа пја. сот
Дом здравља Ниш Војводе Танкосића 15 \ЛЛЛЛЛ/. С10 ГП2С1 ГаVI ја П15. СО. Г5
Дом здравља Мерошина Цара Лазара бр. 11 \ллллл/.с12тего5та. т^о
Дом здравља "др Милорад Михајловић" Ражањ Партизанска 145 \ллллл/. сјггага п ј. о га. Г5
Општа болница Алексинац Момчила Поповића 144 \ллллл/.2са1ек5Јпас. Г5
Дом здравља Алексинац Момчила Поповића 144 1пКр://с12а1ек5тас.со.г5/

21. Ниш
Специјална болница за психијатријске болести 
"Горња Топоница", Ниш Стевана Синђелића 39,Ниш \ллллл/. 5ођ*ооотса. Г5

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш Војислава Илића бб \ллллл/.ИЈ1папЈ5.ога
Завод за здравствену заштиту радника Ниш Војислава Илића бб \ллл/\л/. тес1гас!апЈ5. Г5

Завод за здравствену заштиту студената Ниш Катићева бр. 29 \ллллл/.51ис1оо1пЈ5.г5

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 83 \ллл/\л/. г а  ̂ осИђ. о га . Г5

Специјална болница за плућне болести " 
Озрен", Сокобања Насеље Озрен \ллллл/. б ђ о гге п . о га . Г5

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка 
Бања“, Ниш Српских јунака 2 \ЛЛЛЛЛ/. ГаСЈОП П 6. СО. Г5

Клинички центар Ниш Др Зорана Ћинђића 48 \ЛЛЛЛЛ/.кСП15.Г5
Апотека Ниш Булевар ДР.Зорана Ђинђића 6 \ллллл/. аоо*екапЈ5. со. Г5

Клиника за стоматологију Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр. 52 \ЛЛЛЛЛ/.к25П15.Г5
Дом здравља Куршумлија др Мелгард бб \л/\ллл/. с !гки  гз и т  Ш а . о га . гз

Дом здравља Блаце Браће Вуксановић бр. 55 \ллллл/.с!2ђ1асе.ога.г5

22. Прокупље Дом здравља Житорађа Топлички хероји 55 Иир://\ллл/\л/.с122Ј1огас1ја . с о т

Дом здравља Прокупље Ћирила и Методија бр. 4 \ллллл/.с1от2с1гау|ЈаогокиоПе.г5

Општа болница "др Апекса Савић" Прокупље Пасјачка бр. 2 \л/\ллл/.к)о1пјсаогокио1је.сот
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Апотека Прокупље Ратка Павловића 1 огокшНе.аи.гтго.гз
Дом здравља Бела Паланка Бранислава Нушића 2 ш т .  сЈ2ђе!а оа 1а п ка. ога. гз
Дом здравља Пирот Војводе Момчила бб \ЛЛЛЛЛ/.С|20!Г01 Г5

23. Пирот
Општа болница Пирот Војводе Момчила 66 \ллллллоЈ6о1тса.гз
Дом здравља Бабушница Ивице Миладиновића 2 \лллллл сЈгваћибП Јса. сот
Дом здравља Димитровград Христо Смирненски 2 \ллллллскс1таога гз
Апотека Пирот Вука Караџића 8 \ллллл/.аоо1ека-оЈго1.г5
Дом здравља Бојник Стојана Љубића бб \ллллллс121зојтк.ога
Дом здравља Лесковац Светозара Марковића бр. 116 \лллллл сШебкоуас. сот
Дом здравља Власотинце Моше Пијаде бр. 2 \лллллл с12-у1або1т  се. \л/еек1 V. со т

24. Лесковац Дом здравља Медвеђа Николе Тесле бр. 4 \лллллл с12т  есј\/ес! ј а. сс т
Општа болница Лесковац Раде Кончара 9 мллллл во1тса1езкоуас.ога
Апотека Лесковац Булевар Ослобођења 98 \л/\ллл/.аоо1ека1е5,<оуас. Г5
Дом здравља Лебане Цара Душана 70 \ллллллс121евапе.со. гз
Здравствени центар Врање Јована Јанковића Лунге 1 \лллллл ћо1п јсаугап је. сга
Дом здравља Врање Боре Станковића 16 \ллл/\л/.с12Угапје.ога
ДЗТрговиште Краља Петра I бб нема 1
Дом здравља Босилеград Породич 11 \ллллллс12бо5Неагбс1.ога. гб
Дом здравља Бујановац Карађорђа Петровића 328 ш\ллл/.с12ђијапоуас.ога.г5

25. Врање Дом здравља Прешево 15. Новембра 88 \ллллл/. с1гоге5е уо . ога. Г5
Дом здравља Владичин Хан Никола Тесла бб \ллллл/. с12У1асПстћап. ога
Здравствени центар Сурдулица Српских владара 111 нема
Апотека Врање Стефана Првовенчаног 43 \ллл/\л/.аоо!екаугапје. Г5
Апотека Бујановац К.Петровића 246 \ллллл/. аоо!екађи Јапо\/ас. со. гз
Специјална болница за плућне болести и 
туберкулозу Сурдулица Српских Владара бб нема I-
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Апотека Косовска Митровица нема нема
26. Косовска 
Митровица

Дом здравља Звечан Бубе Михаиловића бб нема

Здравствени центар Косовска Митровица Анри Динана бб ћКо://\ллллл/. ко зтК го у Ј с а . гз/гсЈгауз! 
уе п ј-се п *а г/

27. Гњилане
Апотека Гњилане Ранилуг бб нема
Здравствени центар Гњилане нема нема
Дом здравља Грачаница, Приштина нема \лллллл с12а гаса п  јса. ога

Дом здравља Доња Гуштерица, Липљан нема нема
Дом здравља Косово Поље нема нема
Дом здравља Обилић нема нема
Дом здравља Штрпце Штрпце бб \ллллллс!251:госе.гз

Клиничко болнички центар Приштина нема нема
Дом здравља Драгаш нема нема
Апотека Призрен нема нема

28. Грачаница Здравствени центар Призрен нема нема
Специјална болница за плућне болести Пећ нема нема
Апотека Пећ нема нема
Здравствени центар Ђаковица Н. Фрашерибб нема
Здравствени центар Пећ нема нема
Дом здравља Исток нема нема
Специјална болница за рехабилитацију Исток нема нема
Дом здравља Приштина Грачаница бб нема
Апотека Приштина нема нема
Дом здравља "др Милорад Влајковић", Барајево Светосавска 91 нема

29. Београд Дом здравља Вождовац Криволачка 4-6 \лллллл сЈгуогсЈоуас. Г5

Дом здравља "Врачар" Бојанска 16 \лллллл ску га са г. о га . Г5
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ВЕНИХ УСТАНОВА 
^2020. ГОДИНУ

Дом здравља Гроцка ул. Српско-грчког пријатељства 17 \лллллл с!\лллллл сЈггуегс! ага.гз
Дом здравља "Звездара" Олге Јов! шовић 11 \ллл/\л/. <Ј22Уегс1ага. гз
Дом здравља "Земун" Раде Ко ^чара 46 \ллллллс122етип ога.гз
Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић", Лазаревац Др Ђорђа КовачеЕЈића 27, Лазаревац \ллллл/. с!г-1 ага ге^ас. со т
Дом здравља Младеновац Краљице 1\/|арије бр. 15 \л/\ллл/.сЈ2т1ас1епоуас.г5
Дом здравља Нови Београд Гоце Дејпчева 30 \ллл/\л/.с!2п1зас1.со
Дом здравља Обреновац Војводе М|ииића 231 \л/\ллл/.с1о т 2с1гау|јаођгепо^ас.сот
Дом здравља "ДР Милутин Ивковић" Палилула Кнез Дан илова 16 \ллллл/, с!гоа Ш и!а. ога. гб
Дом здравља Раковица Краљице Јелене 22 \л/\ллл/.с)2гакоуЈса. гб
Дом здравља "Савски венац" Пасте х>ва 1 \ллл/\л/.с!2буепас>гб
Дом здравља Сопот ЈбЈЛИце Милјзвановић 12
Дом здравља "Стари град" Симина 27 \л/\ллл/. с)2б!а гЈа гасј. о га
Дом здравља "Др Симо Милошевић", Чукарица ПожеАжа 82ј \ллллл/.с12сикапса. гб
Специјална болница за интерне болести 
Младеновац Боривоја Гњатића 52 \Л/\ЛЛЛ/.б13|ђ.Гб !
Специјална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију

...— ........................
Сокобафска 17а \ЛЛЛЛЛ/.бк5СОГП.СС)П

Институт за неонатологију Београд
I

Краља Мцлутина 50 \ллллл/. пеопа(о1оаНа. гб
Специјална болница за лечење 
цереброваскуларних болести "Свети Сава" Немањ ј̂на бр. 2 \ллл/\л/.буе1јбауа.:гб
Градски завод за хитну медицинску помоћ, 
Београд Др Франше д Епереа 5 \л/\ллл/. к>еоагас194. гб
Градски завод за кожне и венеричне болести, 
Београд Џорџа Ваи ингтона 17 \ллллл/.куђ.ога.гб

Градски завод за геронтологију, Београд Краља М^лутина 52 \л/\ллл/.аегоп1о1оау.со. гб
Градски завод за плућне болести и заштиту од 
туберкулозе, Београд Преше зска 33 \ллл/\л/. 1зо1еб1;Јо1иса.о'а. гб
Специјална болница за ендемску нефропатију 
Лазаревац Др Ђорђа Кс вачевића 27 \ллллл/.пе̂ гооа1на1а2.ога.гб
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Завод за здравствену заштиту студената 
Београд Крунска бр. 57 \ллл/\л/.б1ис1оо1.Г5
Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова, Београд Дурмиторска бр. 9 \ЛЛЛЛЛ/.2222тиО.Гб
Специјална болница за рехабилитацију и 
ортопедску протетику, Београд Булевар Војводе Путника 7 \ЛЛЛЛЛ/.200.Гб

Специјална болница за болести зависности, 
Београд Теодора Драјзера бр. 44 \л/\ллл/. с1 га јгего уа. о га. гб

Завод за психофизиолошке поремећаје и 
говорну патологију Проф. др Цветан Брајовић Краља Милутина 52 \ллллл/.гао.ога.гб

Институт за ортопедско-хируршке болести 
"Бањица" Михајла Аврамовића 28 \ллллл/.Јоћвћ.ес1и.гб

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза 
Лазаревић", Београд Вишеградска 26 \ллллл/. 1а2а1а2агеујс. гб

Институт за кардиваскуларне болести "Дедиње" Хероја Милана Тепића 1 \ллллл/.|куђс1.сот
Институт за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије "Др Вукан Чупић" Радоја Дакића 6-8 \ллллл/.Јтс1.ога.гб

Институт за ментално здравље Београд Палмотићева 37 \ллл/\л/.Јтћ.ога.гб
Институт за онкологију и радиологију Србије, 
Београд Пастерова бр. 14 \ллллл/.псгс.ас.гб

Институт за реуматологију Ресавска 69 \ллллл/. геи та*о1оа Па. ога. гб
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав 
Зотовић" Сокобањска 13 \ллллл/. гећађј Маспа. гб

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 
омладину др Суботића 6а нема

Универзитетска дечја клиника Тиршова бр. 10 \ллллл/.исЈк.к)а.ас.гб
Гинеколошко акушерска клиника Народни 
фронт Краљице Наталије 62 \ллллл/.аак{гоп{.ога

Клиничко-болнички центар" Бежанијска Коса" Бежанијска Коса бб \ллллл/.ћкоба.ес1и.гб
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша 
Мишовић - Дедиње" Хероја Милана Тепића 1 \ллллл/. сЈ гааЈбат Јбо\/Јс. ћа. ас. гб

Клиничко-болнички центар "Земун" Вукова 9 \л/\ллл/.кђс2етип.гб
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ВЕНИХ УСТАНОВА 
2020. ГОДИНУ

Кпиничко-болнички центар "Звездара" Димитрија Т/цовића 161 \лллллл кђсгуегсЈага. ога
Клинички центар Србије Пасте|зова 2 \л/\ллл/.ксб.ас.гз
Институт за медицину рада Србије "др 
Драгомир Карајовић" Делиградјжа бр. 29 \лллллл јтг-кагајоујс.ога
Војномедицинска академија (за потребе 
осигураних лица РФЗО)

.............ј.....
Црнотр^вска 17 \ллл/\л/. ута. тос!. аоу. гз

Апотека Београд Бојанс^ а 16/1V \лллллл аоо^екађеоа гас!. со. гб
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НАЗИВ ДОБАВЉАЧА: АсЈос сЈ.о.о.

Број
партије ЈК1_ 1№ Назив

партије
Фармацеутски

облик
Паковање и јачина 

лека
Јединица Укупне

количине
Јединична

цена
Укупна вредност 

оквирног споразума 
без ПДВ-а

25 1124100 дгагпзе^гоп КАЗЕТКОИ Л1т 1а1з1е1а ђПз!ег, 10 ро 1 тд оригинално
паковање 4.952 2.198,83 10.888.606,16

26 1124104 дгат$е1гоп РАбЕТРОИ Л1т 1ађ1е1а ћПз1ег, 5 ро 2 тд оригинално
паковање 7.117 2.885,21 20.534.039,57

138 1068030 к1орЈс1одге1 С10Р1С0Р Л1т 1аР1е1а ђПз̂ ег, 28 ро 75 тд оригинално
паковање 2.185 494,90 1.081.356,50

153 1101131 ргора?епоп РРОРАРЕИ К1т 1ађ1е1а ћНз̂ ег, 50 ро 300 тд оригинално
паковање 35.817 677,33 24.259.928,61

154 1101422 Лекатк! Р1ЕКАМ10
карзи1а за 
ргосЈи2етт 

оз1ођа<Запјет, №гс!а
ђПз1ег, 60 ро 50 тд оригинално

паковање 119 727,50 86.572,50

155 1101423 ?1екатк1 Р1.ЕКА1Ч10
карзи1а за 
ргосЈигепЈт 

оз1ођа<Јапјет, 1угс1а
ћПз*ег, 60 ро 100 тд оригинално

паковање 333 1.455,90 484.814,70

156 1101425 71екатк1 Р1ЕКАМ10
карзи1а за 
ргосЈигепЈт 

оз1о1за<Јапјет, 1угс1а
ђПз1ег, 60 ро 200 тд оригинално

паковање 18 2.912,10 52.417,80

175 1103432 теШсЈора (гасета*) МЕТНУ100РА Л1т !аћ1е!а 20 ро 250 тд оригинално
паковање 165.343 166,07 27.458.512,01

196 1103046 тс1арат1с1 1М0АРКЕ8 ЗР 1ађ1е1а за ргосЈигетт 
оз1о!за<Запјет ђПз̂ ег, 30 ро 1,5 тд оригинално

паковање 88.976 222,41 19.789.152,16

204 1400041 ћите1апјс1 У1Ж11ЧЕХ 1ађ1е1а ђПз!ег, 20 ро 1 тд оригинално
паковање 72.897 204,15 14.881.922,55

221 1107750 те!орго1о1 РРЕбОШ^ Л1т 1а1з1е1а ћПз1ег, 28 ро 50 тд оригинално
паковање 268.818 65,76 17.677.471,68

260 1107301 пеђјуо1о1 ИЕВ1Тои 1аР1е1а ћПз1ег, 28 ро 5 тд оригинално
паковање 100 283,10 28.310,00

289 1402877 ат1ос1Јрт Х/А20ТА1 1ађ1е1а ћПз*ег, 30 ро 10 тд оригинално
паковање 139.133 89,91 12.509.448,03

293 1402481 пКесНрт И1РЕ1АТ 1а1з1е1а за ргосЈигепЈт 
оз1оћа<Запјет ћПз*ег, 30 ро 20 тд оригинално

паковање 128.882 163,88 21.121.182,16

294 1402843 1егкапЈсЈЈрЈп СОКМЕШ Л1т 1ађ1е1а ћПз1ег, 28 ро 10 тд оригинално
паковање 186.732 123,77 23.111.819,64
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1402844 1егкатсНрт ССЖМЕШ ћ!т 1аћ1е*а ћНз1ег, 28 ро 20 гпд оригинално
паковање 61.866 197,77

1402250 сПШагет СОРТ1А2ЕМ
РЕТАРР

Л1т 1:ак)1е1а за 
тосЈЖкоуапЈт 
оз1ођа<1апјет

ћНз1ег, 30 ро 90 тд оригинално
паковање 118.743 200,52

1103578 епа1арп! РРИЕМАР 1а1з1е1а !зПз1ег, 30 ро 10 тд оригинално
паковање 159.646 145,65

1103178 епа!арп1
ЕМА1_АРРИ
гонАУив
АСТАУ1б

1аћ1е1а ђПз̂ ег, 30 ро 10 гпд оригинално
паковање 272.449 145,28

1103176 епа!арп1
ЕМА1.АРР11
20РАУиЕ
АСТА\/1б

4аћ1е1а вПз̂ ег, 30 ро 20 гпд оригинално
паковање 395.778 286,65

1103287 гагтиргП Р Р Ш Ш А 1ађ1е1а ђПзЈег, 28 ро 5 тд оригинално
паковање 167.994 185,80

1103026 гатјрп! СОВАСЕ 1ав1е{а ђПз1ег, 28 ро 2,5тд оригинално
паковање 17.290 108,70

1103025 гатјрп! СОРАСЕ 1ађ1е1а 1зПз1ег, 28 ро 5тд ригинално
1аковање 40.095 189,30

1103732 кујпарп! НЕМОКУ1М ћ1т 1аћ1е{а ђПз!ег, 20 ро 20 тд оригинално
паковање 111.014 231,83

1401503 епа1аргП,
ћЈс1гоћ1ог1Ја2:Јс1 РРИЕМАР Н 1ађ1е1а ћПз1ег, 30 ро (10 тд  + 25 

тд)
оригинално
паковање 110.679 259,90

1401499 епа1аргП,
ИЈсЈгоЖогКагЈсЈ РРИЕМАР Н1 1;а1з1е1а ђПз1ег, 30 ро (10 тд  + 

12.5 тд )
оригинално
паковање 90.199 217,79

1103028 гаггпргП,
НкЈгоМогИагЈс! СОВАСЕ РШ б 1ађ1е1а ђПз!ег, 28 ро 

(2,5тд+12,5тд)
оригинално
паковање 4.760 131,70

1103027 гагтргП,
ИЈс1гоћ1ог1Ја2Јс1 СОКАСЕ РШ б 1ађ1е1а ђНз1ег, 28 ро (5тд+25тд) оригинално

паковање 12.580 160,10

1103932 1е1тЈзаг1ап ТЕ1_М1РКЕб 1ађ1е1а ђПз!ег, 28 ро 40тд оригинално
паковање 2.304 237,70

1103933 1е1тЈзаИ;ап ТЕ1М1РРЕб 1ађ1е1а ђНз1ег, 28 ро 80тд оригинално
паковање 2.435 397,20

1401064 1е1тјза11ап,
ћЈс1го111о11Ја21сЈ

ТЕ1_М1РРЕб
РШ б 1ађ1е1а ђПз̂ ег, 28 ро 

80тд+12,5тд
оригинално
паковање 2.135 512,70

1134228 Лпаз1егЈс1 ВЕМЕРКОбТ Л1т 1аћ1е1а ђПз!ег, 30 ро 5 тд оригинално
паковање 67.348 309,47

0044100 зота1горЈп бА12ЕИ газ{уог га тјексуи и1огак, 1 ро 1.03 т1 (5.83 
_________тд /т!)

оригинално
паковање 260 13.578,40

0044101 зота1гор'т бА12ЕМ газ{уог га Јпјексуи и1о±ак, 1 ро 1.5 т1 (8 
тд /т!)

оригинално
паковање 860 27.156,90



ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

број 404-1-110/19 84

670 0044102 зота^горјп 5А12Е^ газћ/ог га тјексџи и1огак, 1 ро 2.5 т1 (8 
тд/т1)

оригинално
паковање 360 42.269,20 15.216.912,00

697 1021965 атокзЈсШп АМОКб1СШН
НР карби1а, {угсЈа ђ||б1ег, 16 ро 500 тд оригинално

паковање 104.265 115,62 12.055.119,30

725 1321711 се7а1екзт СЕРА1_ЕКб№
НР карби1а, 1угс1а ћПб1ег, 16 ро 500 тд оригинално

паковање 63.668 214,46 13.654.239,28

767 1325482 агКготЈап НЕМОМУС1М ТПт 1ађ1е1а к)Пз1ег, 3 ро 500 тд оригинално
паковање 137.579 167,35 23.023.845,65

902 1168089 а1оригто1 А10Р1Ж1И01. 1ав1е1а ћПб1ег, 40 ро 100 тд оригинално
паковање 179.168 101,29 18.147.926,72

942 1087530 1гатас1о1 ТРОООМ карби1а, №гсЈа РНб1ег, 20 ро 50 тд оригинално
паковање 80.088 179,81 14.400.623,28

960 1084060 кагћатагерт КАКВАР1М 1ак>1е1а 6Пб1ег, 50 ро 200 тд оригинално
паковање 57.589 255,88 14.735.873,32

1009 1084302 ргедађаНп ЕР1СА карзи1а, ћ/гсЈа ђПбкег, 60 ро 75 тд оригинално
паковање 13.910 951,39 13.233.834,90

1010 1084305 ргедађаПп ЕР1СА карзи1а, 1угс1а 6Нб1ег, 60 ро 150 тд оригинално
паковање 4.500 1.511,77 6.802.965,00

1011 1084300 ргедађаПп ЕР1СА карзи1а, 1угс1а ђНбкег, 90 ро 50тд оригинално
паковање 11.640 1.960,84 22.824.177,60

1021 1085307 1еуос1ора, вепгегагјс! МАРОРАК
РОСНЕ 1аР1е1а 1зо6Јса,100 ро 250 тд  (200 

тд  + 50 тд)
оригинално
паковање 11.975 2.193,53 26.267.521,75

1022 1085302 1еуос1ора, ћепгегагјс! МАРОРАР
НВб

карзи1а ва 
ргос!и2етт 

0б10ђа<Јапјет, №гс1а

ћосЈса, 30 ро (100 тд  + 25 
тд)

оригинално
паковање 10.768 340,80 3.669.734,40

1143 1071710 1огагерат ШРА2ЕРАМ
НР 1ађ1е1а 30 ро 1 тд оригинално

паковање 86.551 109,73 9.497.241,23

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А: 767.631.638,49

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А (10%): 76.763.163,85

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом: 844.394.802,34
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ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЛЕКОВЕ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА 
ФОНДА (ОСИМ ЗА ЛЕКОВЕ ИЗДАТЕ НА РЕЦЕПТ)

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ
БР 404-1-110/19-84

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:

АсЈос сЈ.о.о., ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд, кога заступа директор Миодраг Митић
Матични број: 07530196 
ПИБ: 100042265
Број рачуна: 205-1633-39 који се води код КотегсЈја1пе ђапке а.<±
(у даљем тексту: Добављач)

Дана___ .03.2020. године закључују

УГОВОР БР.______

ЗА ЛЕКОВЕ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА 

(осим за лекове издате на рецепт)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

КПП______
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 Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број јавне 
набавке: 404-1 -110/19-84,

1.1.2 да је Републички фонд за здравствено осигурање, за партије 25, 26, 138, 153-156, 
175, 196, 204, 221, 260, 289, 293-295, 303, 311, 313, 314, 360, 362, 363, 365, 378, 379, 
406, 407, 475, 476, 502, 648, 668-670, 697, 725, 767, 902, 942, 960, 1009-1011, 1021, 
1022 и 1143, закључио оквирни споразум са добављачем Ас!ос с!.о.о. на основу 
Одлука бр. 404-1-81/19-44 од 03.03.2020. године и бр. 404-1-81/19-48 од 10.03.2020. 
године,

1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 24- 
7/20 од 7^.03.2020. године,

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 уговора је куповина лекова, наведених у Спецификацији лекова са ценама, која 
се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.1. Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај 
уговор.

3 ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
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3.1. Цена из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора које одговарају 
ценама из оквирног споразума бр. 24-7/20 од Јб .̂ > .2020. године.

3.2. Фонд плаћа у име и за рачун Купца, испоручене количине по уговореним јединичним ценама,
увећаним за износ ПДВ-а, изузев за лекове к о ји  се издају на рецепт, у року од 90 дана од
дана испостављања фактуре Купцу. Добављач је у обавези да за испоручена добра један 
примерак отпремнице и фактуре достави у електронској форми надлежној филијали 
Републичког фомда.

3.3. 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, 68/1.5 и 113/17), 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).

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 склалу са Законом којим се 
уређује буџетски систем, односно, Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.5. Уговорена цена мења се 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 уговора постаје виша од цене из 
Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог уговора сматраће се цена из 
Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу 
Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса.

3.6. Уколико се, током трајања овог уговора, цена за лек који је предмет овог уговора 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 уговора и то зз процензт који предстзвљз 
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.

3.7. 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.

3.8. Уколико током трајања овог уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене 
лека који је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева 
Добављача, о чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног 
споразума.

3.9. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за сву количину наведену у члану 2. овог
уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи______________ динара.

4. ИСПОРУКА

4.1. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину лекова из члана 2. овог уговора 
испоручити Купцу према потребама Купца и то у року од 72 сата од дана пријема писменог 
захтева Купца.

4.2. Место испоруке је _____________ (унети место испоруке).

5. УГОВОРНА КАЗНА

5.1. 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 уговорених добара за коју 
је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара 
испоручених са закашњењем.

5.2. Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду 
стварне штете, а може и да раскине уговор.

6. ВИША СИЛА

6.1. Наступање више силе ослобађз од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне
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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. Уговорне стране 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. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз раскидни 
рок од 15 (петнаест) дана.

8.2. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга 
уговорна страна 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 уговорна 
страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

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

9. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

9.1. Овај уговор ступа на снагу даном потлисивања од стране обе уговорне стране.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Овај уговор је сачињен у ___ ( ____________) истоветних примерка на српском језику, од
којих се свакој уговорној страни уручују по___ ( ______________) примерка.

10.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 -  Спецификација лекова са ценама

10.3. Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 -  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).

КУПАЦ ДОБАВЉАЧ

/Назив здравствене установе/ Ас!ос <±о.о.

/Име и презиме директора здравствене установе/ Миодраг Митић
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ПРИЛОГ 4 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЛЕКОВЕ КОЈИ НИСУ О ТРОШКУ 
ФОНДА И ЗА ЛЕКОВЕ КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ 

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. 
ГОДИНУ БР 404-1-110/19-84

КОТАЦ:

/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:

ДОБАВЉАЧ:
АИос с1.о.о., ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд, кога заступа директор Миодраг Митић
Матични број: 07530196 
ПИБ: 100042265
Број рачуна: 205-1633-39 који се води код КотегсЈја1пе ћапке а.<±

Дана__.__._____ . године закључују

УГОВОР БР.______
(за лекове који нису о трошку Фонда и за лекове који се издају на рецепт)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

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 Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број 
јавне набавке: 404-1-110/19-84,

1.1.2 да је Републички фонд за здравствено осигурање, за партије 25, 26, 138, 153-156, 
175, 196, 204, 221, 260, 289, 293- 295, 303, 311, 313, 314, 360, 362, 363, 365, 378, 
379, 406, 407, 475, 476, 502, 648, 668-670, 697, 725, 767, 902, 942, 960, 1009-1011, 
1021, 1022 и 1143, закључио оквирни споразум са добављачем Ас1ос <±о.о. на 
основу Одлука бр. 404-1-81/19-44 од 03.03.2020. године и бр. 404-1-81/19-48 од 
10.03.2020. године,

1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 24- 
7/20 од $3.2020. године,

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 уговора је куповина лекова, наведених у Спецификацији лекова са ценама, која 
се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.1. Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај 
уговор.

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. Цена из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора које одговарају 
ценама из оквирног споразума бр. 24-7/20 од/0_.СХз.2О2О. године.

3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ
ПДВ-а, у року од___ дана (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
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пружању здравствене заштите са Републичким фондом за здравствено осигурање) од 
дана пријема фактуре.

3.3. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а. 
Закона о роковима измирењз новчзних обзвезз у комерцијзлним трзнсзкцијзма 
(„Службени глзсник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), кзо и члзном 3. Прзвилника о начину 
и поступку решстроеања фактура, односно других ззхтева за исплату, *ао и начину 
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/13).

3.4. Обавезе које доспевзју 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 заштитз.

3.5. Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилникз 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 
издавзњз нз рецепт дође до промене цене лека услед које цена из уговорз постаје виша 
од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог уговора сматраће 
се цена из Правилника, односно Одлуке, којз се зутомзтски примењује, дзном ступзњз 
нз снзгу Правилника, односно Одлуке, без закључивањз Анекса.

3.6. Уколико се, током трајањз овог уговора, цена за лек који је предмет овог уговорз 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 средставз обавезног здравственог 
осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 
представљз разлику између процента увећања цене лека и 5 проценатз. О наведеној 
промени цене, Фонд ће доставихи обавештење Добављачу и Кулцима, и спецификацију 
лекова са промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници.

3.7. 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 
средставз обзвезног здравственог осигурањз.

3.8. Уколико током трајања овог уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене 
лека који је предмет овог уговора, ценом из овог уговорз смзтрзће се ценз лека из 
захтева Добављачз, о чему ће бити ззкључен Анекс уговорз, з нзкон ззкључењз Анекса 
оквирног споразума.

3.9. Укупна вредност уговорз јесте укупна вредност за сву количину наведену у члану 2. овог
уговора, сз урзчунзтим ПДВ-ом и износи______________ динзрз.

4. ИСПОРУКА

4.1. Добзвљзч се обзвезује да ће укупно утоворену количину лековз из члзна 2. овог утовора 
испоручити Купцу према потребама Купца и то у року од 72 сзтз од дзна пријема 
писменог захтевз Купцз.

4.2. Место испоруке је _____________ (унети место испоруке).

5. УГОВОРНА КАЗНА

5.1. У случзју прекорзчењз уговореног рокз испоруке Добзвљзч је дужзн дз плзти Купцу
уговорну кззну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-з уговорених добзрз зз
коју је прекорзчио рок испоруке, зз свзки дзн ззкзшњењз, зли не више од 5% вредности 
добзрз испоручених сз закашњењем.

5.2. Ако штета пређе износ уговорне казне ставз 1. овог члана, Купац може да трзжи нзкнзду 
ствзрне штете, з може и дз рзскине уговор.

6. ВИША СИЛА

6.1. Нзступзње више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кзшњење у извршењу
уговорених обзвезз. О дзтуму нзступзњз, трзјзњу и дзтуму престзнкз више силе, 
уговорне стране су обавезне, да једнз другу обавесте писменим путем у року од 24 
(двадесетчетири) часз.

6.2. Као случајеви више силе смзтрају се екстремни и ванредни догађзји 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 сматрзти 
природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће,
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императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша 
сила.

7. с п о р о в и

7.1. Уговорне стране 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. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз 
раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

8.2. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга 
уговорна страна 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 
уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено 
извршила.

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

9. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
9.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Овај уговор је сачињен у ___ ( ____________) истоветних примерка на српском језику, од
којих се свакој уговорној страни уручују по___ ( ______________) примерка.

10.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 -  Спецификација лекова са ценама

10.3. Саставни део овог уговора је лрилог бр. 2 -  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).

КУПАЦ ДОБАВЉАЧ

/Назив здравствене установе/ Ас!ос <±о.о.

/Име и презиме директора здравствене установе/ Миодраг Митић
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