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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 
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:
MEDICA LINEA PHARM d.o.o, ул. Страхињића бана, бр. 10, дворишна зграда, из 
Београда, кога заступа директор Слободанка Живковић
Матични број: 20778121 
ПИБ: 107304324
Број рачуна: 380-248-05 који се води код MIRABANK a.d.
(у даљем тексту: Добављач)

Дана <£.01.2021. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 37-5/21 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ 

ЗА ПАРТИЈЕ 38, 39 и 40

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд и Добављач констатују да су дана 25.06.2021. године закључили Оквирни 

споразум бр. 37-5/21, за јавну набавку Лекови за лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/21- 
11, између осталог и за партије 38, 39 и 40.

Добављач је дана 01.09.2021. године доставио Захтев за измену цена бр. 1091/2021, у 
коме наводи да је дошло до снижења цена за партију 38 - riociguat 0,5 mg za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije, заштићеног назива Adempas film tableta 42x0,5mg, партију 39 - riociguat 1 
mg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива Adempas film tableta 42x1 mg и за 
партију 40 - riociguat 2,5mg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива Adempas 
film tableta 42x2,5mg.

Чланом 5. тачка 5.3. оквирног споразума бр. 37-5/21, дефинисано је да, уколико током 
трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је 
предмет споразума, ценом из споразума сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему 
ће бити закључен анекс оквирног споразума.

Фонд и Добављач констатују да до закључења овог Анекса оквирног споразума није 
вршена испорука предметних лекова на основу оквирног споразума бр. 37-5/21 имајући у виду 
да се исти, за партије 38, 39 и 40 примењује од 15.09.2021. године.

Сходно наведеном, Фонд и Добављач су сагласни да закључе овај Анекс оквирног 
споразума, којим се у складу са ценом из Захтева Добављача врши корекција јединичних цена 
за партије 38, 39 и 40 као и корекција укупне цене без ПДВ-а и укупне цене са ПДВ-ом, за 
лекове који су предмет партија 38, 39 и 40. Износ укупне цене без ПДВ-а:

- за партију 38 уместо 5.084.998,80 динара без ПДВ-а, износи 2.528.777,58 динара без
ПДВ-а,

- за партију 39 уместо 21.783.035,4 динара без ПДВ-а, износи 10.832.736,39 динара без
ПДВ-а,

- за партију 40 уместо 58.477.486,20 динара без ПДВ-а, износи 58.161.884,34 динара без
ПДВ-а.

На основу претходно наведеног, мења се и укупна вредност оквирног споразума у 
односу на вредност првобитно закљученог оквирног споразума.



Члан 1.

У тачки 17.3. оквирног споразума бр. 37-5/21 од 25.06.2021. године, врши се измена 
Прилога 2 -  Спецификација лекова са ценама, тако што се:

- за партију 38 - riociguat 0,5 mg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног 
назива Adempas film tableta 42x0,5mg,

- за партију 39 - riociguat 1 mg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива 
Adempas film tableta 42x1 mg и

- за партију 40 - riociguat 2,5mg za lečenje plućne arterijske hipertenzije Adempas film tableta 
42x2,5mg,

мења јединична цена лека, укупна цена лека без ПДВ-а, а услед тога и укупна цена лека 
са ПДВ-ом.

Сходно наводима у претходном ставу, у Прилогу 2 оквирног споразума бр. 37-5/21 од 
25.06.2021. године такође се мења укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а тако да иста 
сада износи 115.947.228,75 динара, износ ПДВ-а тако да исти сада износи 11.594.722,87 и 
укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом тако да иста сада износи 127.541.951,62 динара 
са ПДВ-ом.

Измењен прилог 2 - Спецификација лекова са ценама налази се у прилогу овог Анекса 
оквирног споразума и чини његов саставни део.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 37-5/21 од 25.06.2021. године остају на 
снази онако како гласе.

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

Саставни део овог Анекса оквирног споразума је:

Прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама.

Члан 2.

Члан 3.

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

Назив Добављача: MEDICA LINEA PHARM d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИ-

ЈЕ
НАЗИВ

ПАРТИЈЕ ЈКП
ЗАШТИЋЕ- 

HO ИМЕ 
ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂА-

ЧАЛЕКА

ФАРМАЦЕУ
ТСКИ

ОБЛИК

ЈАЧИ-
HA

ЛЕКА
ЈЕДИНИ- 
ЦА MEPE

коли-
ЧИНА

ЈЕДИНИ- 
ЧНА ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

18 pasireotid 0,6 
mg 0049235

Signifor 
rastvor za 
injekcije 

0.6mg/ml 
60x1 ml

Novartis Pharma 
Stein AG 

Švajcarska

rastvor za 
injekciju

0,6 
mg/ml, 

1 ml
ampula 2.220 5.949,15 13.207.113,00 10% 14.527.824,30

19 pasireotid 0,9 
mg 0049236

Signifor 
rastvor za 
injekcije 

0.9mg/ml 
60x1 ml

Novartis Pharma 
Stein AG 

Švajcarska

rastvor za 
injekciju

0,9 
mg/ml, 

1 ml
ampula 900 5.949,15 5.354.235,00 10% 5.889.658,50

20 pasireotid 40 mg 0049238

Signifor 
prašak i 

rastvarač za 
suspenziju 
za injekciju 
40mg 1x2ml

Novartis Pharma 
Stein AG 

Švajcarska

prašak i 
rastvarač za 
suspenziju 
za injekciju

40 mg Injekcioni
špric 86 300.726,54 25.862.482,44 10% 28.448.730,68

38

riociguat 0,5 mg 
za lečenje 

plućne 
arterijske 

hipertenziie

1103962
Adempas 

film tableta 
42x0,5mg

Bauer AG 
Nemačka Шт tableta 0,5 mg tableta 1.554 1.627,27 2.528.777,58 10% 2.781.655,34

39

riociguat 1 mg 
za lečenje 

plućne 
arterijske 

hipertenzije

1103968
Adempas 

film tableta 
42x1 mg

Bauer AG 
Nemačka film tableta 1 mg tableta 6.657 1.627,27 10.832.736,39 10% 11.916.010,03

40

riociguat 2,5 mg 
za lečenje 

plućne 
arterijske 

hipertenzije

/
Adempas 

film tableta 
42x2,5mg

Bauer AG 
Nemačka film tableta 2,5 mg tableta 17.871 3.254,54 58.161.884,34 10% 63.978.072,77

Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: 115.947.228,75

Износ ПДВ-а: 11.594.722,87

Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: 127.541.951,62


