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НАРУЧИЈПАЦ:
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:
Phoenix Pharma d.o.o, ул. Боре Станковића бр. 2, Београд, кога заступају директор Иван 
Банковић и заступник Драган Јовановић
Матични број: 07517807 
ПИБ: 100000266
Број рачуна: 330-4006847-79 који се води код Credit Agricole banke 
(у даљем тексту: Добављач)

Д анаД оГ2022. године закључују

АНЕКС VIII ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 37-4/21 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ 

БР.ЈН 404-1-110/21-11 

ЗА ПАРТИЈУ13 

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 25.06.2021. године закључили оквирни споразум 
бр. 37-4/21 за јавну набавку Лекови за лечење ретких болести, бр. ЈН 404-1-110/20-11, за 
партије 7, 13, 26, 41 и 42.

Дана 05.07.2021. године, Фонд и Добављач су закључили Анекс I оквирног споразума бр. 
37-4/21, за партију 26, лек nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije (SMA), заштићеног 
назива Spinraza®, rastvor za injekciju, 12 mg/5 ml, за који je у складу ca тачком 5.3 оквирног 
споразума, извршено умањење јединичне цене лека, тако да уместо 8.234.085,50 динара без 
ПДВ-а, иста износи 5.487.234,00 динара без ПДВ-а.

Такође, Фонд и Добављач закључили су и анексе оквирног споразума бр. 37-4/21 којима 
су се увећавале количине предметних лекова сходно Одлукама Комисије Републичког фонда 
за здравствено осигурање за лечење ретких болести (у даљем тексту: Комисија) услед чега је 
дошло до увећања вредности предметних партија, као и вредности оквирног споразума у 
односу на вредност првобитно закљученог оквирног споразума и то:

- дана 22.02.2022. године Анекс II оквирног споразума којим је увећана количина лека 
idursulfaza, који је предмет партије 7, заштићеног назива Elaprase, за 60 бочица и истим је 
увећана количина лека који је предмет партије 13, algalzidaza alfa, заштићеног назива 
Replagal®, за 60 бочица,

- дана 25.02.2022. године Анекс III оквирног споразума којим је увећана количина лека 
idursulfaza, који је предмет партије 7, заштићеног назива Eiaprase, за 50 бочица и истим је
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увећана количина лека који је предмет партије 26, nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije 
(SMA), заштићеног назива Spinraza, за 5 бочица,

- дана 01.04.2022. године Анекс IV оквирног споразума којим је за партију 7 увећана 
количина лека idursulfaza, заштићеног назива Elaprase, за 44 бочице, за партију 26 лек 
nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije (SMA), заштићеног назива Spinraza, количина 
увећана за 1 бочицу, за партију 41, лек ambrisentan 5 mg, заштићеног назива Volibris®, количина 
увећана за 120 таблета и за партију 42 лек ambrisentan 10 mg, заштићеног назива Volibris®, 
количина увећана за 60 таблета предметног лека,

- дана 12.04.2022. године Анекс V оквирног споразума којим је за партију 26 увећана 
количина лека nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije (SMA), заштићеног назива Spinraza, 
за 16 бочица,

- дана 21.04.2022. године Анекс VI оквирног споразума којим је за партију 26 увећана 
количина лека nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije (SMA), заштићеног назива Spinraza, 
з а 3 бочицеи

- дана 19.05.2022: године Анекс VII оквирног споразума којим је за партију 26 увећана 
количина лека nusinersen za lečenje spinalne mišićne atrofije (SMA), заштићеног назива Spinraza, 
за 2 бочице.

Сектор за лекове и фармакоекономију је дана 23.05.2022. године доставио Одлуку 
Комисије са III електронске седнице одржане истог дана, према којој је ради наставка терапије 
осигураних лица која се лече у Универзитетском клиничком центру Војводине, потребно 
обезбедити додатну количину од 10 бочица лека agalzidaza alfa (партија 13), заштићеног назива 
Replagal®.

Чланом 12. оквирног споразума бр. 37-4/21 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 складу 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 VIII 
оквирног споразума бр. 37-4/21 од 25.06.2021. године, којим се за партију 13 лек agalzidaza alfa, 
заштићеног назива Replagal®, количина увећава за 10 бочица.

Члан 1.

Због повећања количине лека који је предмет партије 13, у тачки 17.3. оквирног 
споразума бр. 37-4/21 од 25.06.2021. године, врши се измена Прилога 2 -  Спецификација лекова 
са ценама, на начин да се у истом за партију 13 количина од 149 бочица увећава за додатну 
количину од 10 бочица, тако да укупна количина износи 159 бочица.

Сходно наводима у претходном ставу, у Прилогу 2 оквирног споразума бр. 37-4/21, 
такође се мења и укупна вредност оквирног споразума без ПДВ тако да иста сада износи 
829.664.173,20 динара, износ ПДВ, тако да исти сада износи 82.966.417,32 динара и укупна 
вредност оквирног споразума са ПДВ, тако да иста сада износи 912.630.590,52 динара.

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

Члан 2.
Све друге одредбе оквирног споразума бр. 37-4/21 од 25.06.2021. године и анекса 

оквирног споразума, остају на снази онако како гласе.
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Члан 3.
Овај Анекс VIII оквирног споразума сачињен је у 2 (истоветна) примерка на српском језику, 

и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по један примерак.

Прилог Анекса VIII оквирног споразума:

Прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама

НАРУЧИЛАЦ
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ

ДОБАВЉАЧ 

Phoenix Pharma d.o.o.
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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: PHOENIX PHARMA d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИ

-ЈЕ
НАЗИВ

ПАРТИЈЕ ЈКЛ
ЗАШТИЋЕ- 

HO ИМЕ 
ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВО-

ЂАЧАЛЕКА

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

7 idursulfaza 0055008 Elaprase®

SHIRE 
PHARMACEUTI 
CALS IRELAND 

LIMITED

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

2
mg/ml, 

3 ml
bočica 474 316.508,70 150.025.123,80 10% 165.027.636,18

13 agalzidaza
alfa 0129943 Replagal®

SHIRE 
PHARMACEUTI 
CALS IRELAND 

LIMITED

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
3,5 mg bočica

staklena 159 189.029,20 30.055.642,80 10% 33.061.207,08

26

nusinersen 
za lečenje 
spinalne 
mišićne 
atrofije 
(SMA)

0169169 Spinraza®

BIOGEN(DENM 
ARK) 

MANUFACTURI 
NG APS

rastvor za 
injekciju

12 mg/5 
ml bočica 115 5.487.234,00 631.031.910,00 10% 694.135.101,00

41 ambrisentan 
5 mg 1103300 Volibris®

Aspen bad 
oldesloe gmbh/ 

glaxo operations 
uk Itd

film tableta 5 mg tableta 540 6.641,16 3.586.226,40 10% 3.944.849,04

42 ambrisentan 
10 mg 1103301 Volibris®

Aspen bad 
oldesloe gmbh/ 

glaxo operations 
uk Itd

film tableta 10 mg tableta 1.740 8.600,73 14.965.270,20 10% 16.461.797,22

Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: 829.664.173,20

Износ ПДВ-а: 82.966.417,32

Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: 912.630.590,52


