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НАРУЧИЛАЦ:

Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, кога, 
по Решењу о преносу овлашћења в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић 12 
број: 031-461/18 од 31.10.2018. године, 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:

INPHARM СО d.o.o, ул. Батајнички друм бр. 23 из Београда, кога заступа директор Виљем 
Јовановић
Матични број: 07396023 
ПИБ: 100281671
Број рачуна: 330-4007926-43 који се води код Credit Agricole Banke 
(у даљем тексту: Добављач)

Д а н а ^ .0 ^ 2 0 2 2 . године закључују

АНЕКС II ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 37-10/21 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ 

БР. ЈН: 404-1-110/21-11 

ЗА ПАРТИЈЕ 45, 46, 47 и 49

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 25.06.2021. године закључили Оквирни 
споразум бр. 37-10/21, за јавну набавку Лекови за лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/21- 
11, за партије 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49.

Дана 20.07.2021. године, Фонд и Добављач су закључили Анекс оквирног споразума бр. 
37-10/21, за партије 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49, којим је због промене места пуштања серије лека 
у промет, односно промене произвођача за лекове који су предмет наведених партија, 
извршена измена у прилогу 2 оквирног споразума -  Спецификација лекова са ценама.

Сектор за лекове и фармакоекономију је дана 30.03.2022. године доставио Одлуку 
Комисије Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење ретких болести (у даљем 
тексту: Комисија) са II редовне седнице одржане дана 24.03.2022. године, према којој је ради 
наставка терапије осигураних лица потребно обезбедити додатне количине лекова и то:

за партију 45 лек selexipag 400 mcg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног 
назива Uptravi, додатну количину од 660 таблета предметног лека, за потребе 
Универзитетског кпиничког центра Србије,

за партију 46 лек selexipag 600 mcg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног 
назива Uptravi, додатну количину од 120 таблета предметног лека, за потребе 
Универзитетског клиничког центра Србије,

за партију 47 лек selexipag 800 mcg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног 
назива Uptravi, додатну количину од 660 таблета предметног лека, за потребе 
Универзитетског клиничког центра Србије и



за партију 49 лек selexipag 1200 mcg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног 
назива Uptravi, додатну количину од 240 таблета предметног лека, за потребе 
Универзитетског клиничког центра Србије.

Чланом 12. оквирног споразума бр. 37-10/21 од 25.06.2021. године, дефинисано је да су 
измене и допуне оквирног споразума могуће у складу са чланом 158 - 161. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), у скпаду са којима ће бити сачињен Анекс 
оквирног споразума.

Имајући у виду да је у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама потреба за 
изменом оквирног споразума настала због околности које савестан наручилац није могао да 
предвиди и да се изменом не мења природа уговора, вредност оквирног споразума може да се 
повећа али не више од 50% вредности првобитног оквирног споразума.

На основу претходно наведеног, Фонд и Добављач су сагласни да закључе Анекс II 
оквирног споразума бр. 37-10/21 од 25.06.2021. године, којим се за партију 45 повећава 
количина лека selexipag 400 mcg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива 
Uptravi, за 660 таблета, за партију 46 повећава количина лека selexipag 600 mcg za lečenje 
plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива Uptravi, за 120 таблета, за партију 47 повећава 
количина лека selexipag 800 mcg za lečenje plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива 
Uptravi, за 660 таблета, и за партију 49 повећава количина лека selexipag 1200 mcg za lečenje 
plućne arterijske hipertenzije, заштићеног назива Uptravi, за 240 таблета.

Члан 1.

Због повећања количине лекова који су предмет партија 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49, у 
тачки 16.3. оквирног споразума бр. 37-10/21 од 25.06.2021. године, врши се измена Прилога 2 -  
Спецификација лекова са ценама, на начин да се у истом:

за партију 45, количина од 720 таблета увећава за додатну количину од 660 
таблета, тако да укупна количина износи 1.380 таблета,

за партију 46, количина од 720 таблета увећава за додатну количину од 120 таблета, 
тако да укупна количина износи 840 таблета,

за партију 47, количина од 120 таблета увећава за додатну количину од 660 таблета, 
тако да укупна количина износи 780 таблета и

за партију 49, количина од 120 таблета увећава за додатну количину од 240 таблета, 
тако да укупна количина износи 360 таблета.

Сходно наводима у претходном ставу, у Прилогу 2 оквирног споразума бр. 37-10/21, 
такође се мења и укупна вредност оквирног споразума без ПДВ, тако да иста сада износи 
71.219.343,60 динара, износ ПДВ тако да исти сада износи 7.121.934,36 динара и укупна 
вредност оквирног споразума са ПДВ, тако да иста сада износи 78.341.277,96 динара.

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

Члан 2.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 37-10/21 од 25.06.2021. године остају на 

снази онако како гласе.

Члан 3.

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



Саставни део овог Анекса II оквирног споразума је и:

Прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАЊЕ



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

Назив Добављача: INPHARM СО d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИ-

ЈЕ
НАЗИВ ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИ- 
ЋЕНО ИМЕ 

ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

ЛЕКА

ФАРМА-
ЦЕУТСКИ

ОБЛИК

ЈАЧИ-
HA

ЛЕКА

ЈЕДИ-
НИЦА
MEPE

коли-
ЧИНА

ЈЕДИНИ- 
ЧНА ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

43

macitentan 10mg, 
za lečenje plućne 

arterijske 
hipertenzije

/ Opsumit

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta 10 mg tableta 4.140 9.142,62 37.850.446,80 10% 41.635.491,48

44

selexipag 200 mcg 
za lečenje plućne 

arterijske 
hipertenzije

/ Uptravi

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta
200

mcg tableta 720 8.060,12 5.803.286,40 10% 6.383.615,04

45

selexipag 400 mcg 
za lečenje plućne 

arterijske 
hipertenzije

/ Uptravi

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta 400 mcg tableta 1.380 8.060,12 11.122.965,60 10% 12.235.262,16

46

selexipag 600 mcg 
za lečenje plućne 

arterijske 
hipertenzije

/ Uptravi

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta 600 mcg tableta 840 8.060,12 6.770.500,80 10% 7.447.550,88

47

selexipag 800mcg 
za lečenje plućne 

arterijske 
hipertenzije

/ Uptravi

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta 800mcg tableta 780 8.060,12 6.286.893,60 10% 6.915.582,96

48

selexipag 1000 
mcg

za lečenje plućne 
arterijske 

hipertenzije

/ Uptravi

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta
1000
mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 10% 531.967,92

49

selexipag 1200 
mcg

za lečenje plućne 
arterijske 

hipertenzije

/ Uptravi

Janseen 
Pharmaceutica NV, 

Beerse, Belgium
film

tableta
1200
mcg tableta 360 8.060,12 2.901.643,20 10% 3.191.807,52

Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: 71.219.343,60

Износ ПДВ-а: 7.121.934,36

Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: 78.341.277,96


