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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
кога заступа в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
MEDIKUNION d.o.o, ул. Вишњичка, бр. 57А, из Београда, кога заступа директор Дренка 
Дивчић
Матични број: 06967191 
ПИБ: 100352764
Број рачуна: 155-25170-63 који се води код HALKBANK a.d.
(у даљем тексту: Добављач)

Дана 6^2021. године закључују

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:

1) да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има закључен 
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите, спроведе поступак јавне 
набавке Лекова за лечење ретких болести, а сходно Уредби о планирању и врсти роба 
и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" 
34/19, 64/19, 17/20 и 21/20),

2) да је Фонд, као наручилац, у име и рачун здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа, у Републици Србији са којима има закључен уговор о пружању 
и финансирању здравствене заштите, спровео отворени поступак за предметну јавну 
набавку,

3) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке Лекова за лечење ретких болести, број јавне набавке 404-1 -110/21-11,

4) да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у 
смислу члана 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19), за рачун 
здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума (у даљем тексту: Купци),

5) да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-11/21-32 од 23.06.2021. године, за партију 28 
изабрао понуду понуђача Medikunion d.o.o, бр. 234 од 14.06.2021. године, у складу са 
којом се закључује овај споразум,

6) 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 врши Фонд, а посебно уговоре за лекове који се финансирају 
из других извора, за које Купци немају закључен уговор са Фондом,
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7) 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 Лекова за лечење ретких болести између Купаца 
и Добављача.

2.2. Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији лекова са 
ценама (Прилог 2), која се налази у прилогу овог споразума и представља његов 
саставни део.

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

2.4. Количине добара, наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), су оквирне 
количине за потребе Купаца.

2.5. Укупна уговорена количина добара, зависи од потреба Купаца и може да се разликује од 
количина наведених у Спецификацији лекова 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 лек 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 складу 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 уговорене количине.

3.1.3 врши плаћање Добављачу, у име и за рачун Купца, за количине лекова који се
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оквирног споразума, a које су испоручене Купцу за осигурана лица Фонда.

3.2. Добављач је дужан да:

3.2.1 на писани 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, писаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле да знатно 
отежају или онемогуће снадбевање Купаца;

3.2.4 обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

3.2.5 обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног 
споразума, односно појединачног уговора;

3.2.6 испоручује добра 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;

3.2.8 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 ефикаснијегуправљања и 
контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО;

3.2.9 подаци и документација наведени у подтачки 8) 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;

3.2.10 Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања од од најмање 12
(дванаест) месеци од дана испоруке, а изузетно, за лекове чији је произвођачки рок 12
месеци или краће, рок трајања лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока,
изузев за лекове који су предмет партија 38-52, за које рок трајања мора бити најмање 
9 (девет) месеци од дана испоруке.

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 или електронске поште. Уз позив се доставља 
текст уговора сачињен у складу са Моделима уговора, објављеним на интернет страници 
Фонда.

4.3. За закључење уговора за лекове за осигурана лица Фонда потребна је сагласност Фонда.

4.4. Количине у појединачним уговорима одређује Купац.

4.5. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.6. 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).

4.7. 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. Цена из споразума је јединична цена лека који је предмет овог споразума и која је 
наведена у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).

5.2. Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за 
умањење цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће 
се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен анекс оквирног споразума.

5.3. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине лекова које су о трошку Фонда 
за осигурана лица Фонда, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на 
текући рачун Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре 
Купцу.

5.4. Купац плаћа 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 45 дана од дана 
пријема фактуре.

5.5. Добављач је у обавези да, за испоручене лекове 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. 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 8/19).

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 у року од 24 (двадесетчетири) часа.

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 24 сата од дана пријема
писменог захтева купца (здравствене установе).

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. Корисници оквирног споразума су здравствене установе из Плана мреже здравствених
установа у Републици Србији које имају закључен уговор са Фондом о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања.

7.6. У Прилогу 1 оквирног споразума - Списак здравствених установа које су корисници 
оквирног споразума, су наведене здравствене установе које у тренутку закључења 
оквирног споразума имају закључен уговор о пружању и финансирању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом, а која подразумева употребу



добара која су предмет овог оквирног споразума.

Уколико у току трајања оквирног споразума, здравствена установа која није наведена у 
Прилогу 1 - Списак здравствених установа које су корисници оквирног споразума, 
закључи уговор са Фондом о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања која подразумева употребу предметних добара, Фонд ће 
ажурирати Прилог 1 - Списак здравствених установа које су корисници оквирног 
споразума, у смислу додавања здавствене установе као Купца на исти, без 
закључивања Анекса оквирног споразума,

7.7. Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.6. 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 % 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 ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави 
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од вредности 
оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона 
депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у 
меничном овлашћењу -  писму.

9.2 Средство обезбеђења за за испуњење уговорних обавеза, 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 испуњење уговорних обавеза, 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 активирати средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза највише до 
износа од 10% од нереализоване вредности добара без ПДВ-а, на која се односи 
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

9.5. У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за испуњење уговорних 
обавеза, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном 
овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, 
достави Фонду нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале 
вредности оквирног споразума.

9.6. Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 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.

9.7. 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.

9.8. Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 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. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1 Измене и допуне оквирног споразума могуће су у складу са чланом 158.-161. Закона о 
јавним набавкама.

12.2 Фонд и Добављач су сагласни да ће се измене и допуне оквирног споразума вршити у 
писаној форми, о чему ће се сачинити Анекс оквирног споразума.

13. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1 У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум 
може да раскине свака уговорна страна, у целости. Раскид споразума захтева се 
писаним путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

13.2 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.

13.3 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.

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

13.5 Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу 
овог споразума и исти се извршавају у скпаду са одредбама тих уговора и овог 
споразума, осим уколико Фонд, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи 
другачије.

13.6 У случају потребе раскида уговора из тачке 13.5. овог споразума, Фонд обавештава 
Купце о истом.

14. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

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

14.2. Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за испуњење уговорних



обавеза, 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, путем веб апликације 
„Портал финансија -  документација“, у делу који се односи на централизоване јавне 
набавке, евидентира податке о реализацији уговора закључених на основу овог оквирног 
споразума.

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 које су корисници оквирног споразума 

Прилог 2 - Спецификација лекова са ценама

НАРУЧИЛАЦ
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ

ДОБАВЉАЧ

в.д. директор"

>а Радојевић Шкодрић



ПРИЛОГ1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ
КОРИСНИЦИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ, БР. ЈН 404-1-110/21-11

ФИЛИЈАЛА
РФЗО

НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ

СЕДИШТЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ

ЗВАНИЧНИ САЈТ (WEB 
АДРЕСА)

Универзитетска дечја клиника Тиршова бр. 10 www.udk.ba.ac.rs

Институт за здравствену 
заштиту мајке и детета Србије 

"Др Вукан Чупић"

Радоја Дакића 6 www.imd.ora.rs

Београд Клиника за неурологију и 
психијатрију за децу и 

омладину
др Суботића бр. 6 а нема досл/пних података

Универзитетски клинички 
центар Србије

Пастерова бр. 2 www.kcs.ac.rs

Клиничко болнички центар 
Земун Вукова бр. 9 www.kbczemun.rs

Институт за здравствену 
заштиту деце и омладине 

Војводине
Хајдук Вељкова 10 www.izzzdiovns.rs

Нови Сад Клинички центар Војводине Хајдук Вељкова 1 www.kcv.rs

Институт за плућне болести 
Војводине

Пут доктора Голдмана 
бр. 4 www.iDb-ild.edu.rs

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

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

Чачак Општа болница Чачак Др Драгише Мишовића 
бр. 205 www.obcacak.co.rs

Шабац

Општа болница „Др Лаза К. 
Лазаревић", Шабац Попа Карана бр. 4 www.bolnica015.ora.rs

Општа болница Лозница Болничка бр. 65 www.boinicaloznica.rs

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

Ниш

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

Општа болница Апексинац Момчила Поповића 144 www.zcaleksinac.rs

http://www.udk.ba.ac.rs
http://www.imd.ora.rs
http://www.kcs.ac.rs
http://www.kbczemun.rs
http://www.izzzdiovns.rs
http://www.kcv.rs
http://www.iDb-ild.edu.rs
http://www.kc-ka.rs
http://www.zcue.rs
http://www.obcacak.co.rs
http://www.bolnica015.ora.rs
http://www.boinicaloznica.rs
http://www.bolnica.ora.rs
http://www.kcnis.rs
http://www.zcaleksinac.rs


ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ, ЈН. БР. 404-1-110/21-11

Назив Добављача: MEDIKUNION d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИ-

ЈЕ
НАЗИВ

ПАРТИЈЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕНО 
ИМЕ ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

ЛЕКА
ФАРМАЦЕУТСКИ

ОБЛИК
ЈАЧИН
АЛЕКА

ЈЕДИНИЦ
АМЕРЕ

КОЛИЧИН
А

ЈЕДИНИЧН
АЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

28

stiripentol za 
lečenje 
Dravet 

sindroma 
(SMEI)

/ Diacomit Biocodex
Francuska

prašak za oralnu 
suspenziju 250 mg kesica 4.080 417,20 1.702.176,00 10% 1.872.393,60

Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: 1.702.176,00

Износ ПДВ-а: 170.217,60

Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: 1.872.393,60


