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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
e-mail: public@ rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 

08/2 Број: 404-1-9/19- 
^  ,6.2019. године

На основу члана 115. став 2. и став. 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник PC" број 
124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање 
("Службени гласник PC" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013), в.д. директора доноси:

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована 
Мариновића 2, Београд.

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке и закључио оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе, из Плана мреже здравствених установа.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-

Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик
Јачина
лека

Јединица
мере Количина

Процењена
јединична

цека

Процењена 
вредност ло 

партијама без 
ПДВ-а

10 agalzidaza beta

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

35 mg bočica 176 403.622,00 71.037.472,00

13 alglukozidaza alfa

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

50 mg bočica 2.099 62.843,90 131.909.346,10

Укупно без ПДВ-а: 202.946.818,10

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи 

Редни број набавке: 404-1-110/19-9

4. Првобитна вредност оквирног споразума за партије 10 и 13: 202.496.818,10 (без ПДВ-а).

5. Измењена вредност оквирког споразума за партије 10 и 13: 187.198.322,90 (без ПДВ-а).

6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне 
докуметације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену за партије 
10 и 13:

Предмет оквирног споразума бр. 32-1/19 од 13.5.2019. године, за партију 10 је лек 
agalzidaza beta, заштићеног назива Fabrazyme®, bočica staklena, јединичне цене 403.622,00 
динара без ПДВ-а, док је за партију 13 лек alglukozidaza alfa, заштићеног назива Myozyme®, 
bočica staklena, јединична цена 62.843,90 динара без ПДВ-а.
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Будући да је дана 24.5.2019. године у „Службеном гласнику PC" број 36/19 објављена 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је ступила на снагу 25.5.2019. године, којом 
је снижена цена лека који је предмет партије 10, тако да иста износи 380.111,10 динара без 
ПДВ-а, док је за лек који је обликован у партију 13 снижена цена тако да иста износи 56.784,10 
динара без ПДВ-а, извршена је измена закљученог оквирног споразума бр. 32-1/19.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈА6НЕ ЈНАБАВКЕ
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