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08/2 број:404-1-36/15-18 
22.10.2015. године 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 
14/15) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник 
РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015), Директор доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ УГОВОРА  
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА 

ЗА ПАРТИЈЕ 3 и 4 

 
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, док су појединачне уговоре о јавној набавци закључиле здравствене установе. 

3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  

  Предмет јавне набавке Лекови за лечење урођених болести метаболизма обликован је 
у 4 партије. 

  Овом Одлуком врши се измена уговора за следеће партије: 

Број 
партије 

Назив партије 
ФО/Јачина/концентрација 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

3 alglukozidaza alfa 
прашак за концентрат за 

раствор за инфузију, 1x50 
mg 

bočica 
508 

 

4 idursulfaza 
концентрат за раствор за 
инфузију, (2mg/ml),1x3ml 

bočica 524 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за 
сваку партију. 

Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-44 

4. Првобитна вредност уговора за партије за које се врши измена:   
 

Број 
партије 

Назив партије 
ФО/Јачина/концентрација 

лека 
Назив 

добављача 
Јединична 

цена 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

3 alglukozidaza alfa 
прашак за концентрат за 

раствор за инфузију, 1x50 
mg 

Adoc 64.355,90 32.692.797,20 

4 idursulfaza 
концентрат за раствор за 
инфузију, (2mg/ml),1x3ml 

Phoenix 
pharma 

323.835,30 169.689.697,20 

УКУПНО 202.382.494,40 



 
5. Измењена вредност уговора за партије за које се врши измена:  

 

 
 

Број 
партије 

 

 
 

Назив 
партије 

 
 

Назив 
добављача 

 
Јединична 
цена пре 
измене 

Количина 
испоручена 
по 
јединичној 
цени пре 
измене 

 
Измењена 
јединична 
цена 

Количина 
која се 
испоручује 
по измењеној 
јединичној 
цени 

 
 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

3 Alglukozidaza 
alfa 

Adoc  
64.355,90 

 
225 

 
63.887,30 

 
283 

 
32.560.183,40 

4  
Idursulfaza 

Phoenix 
pharma 

 
323.835,30 

 
        384 
 

 
323.511,00 

 
          140 

 
169.644.295,20 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          УКУПНО 

 
202.204.478,60 

 
 6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације 
или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 

Директор Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 22.04.2015. године 
донео Одлуку о додели уговора, бр. 404-1-36/15-12, на основу које су здравствене установе 
закључиле уговоре са изабраним понуђачима у јавној набавци лекова за лечење урођених 
болести метаболизма, бр. јавне набавке 404-3-110/15-44.  

Дана 22.10.2015. године ступила je на снагу нова Одлука о највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт која је објављена у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 86/15 од 14.10.2015. године, којом је дошло до смањења ценa 
лекова који су предмет уговора за партије 3 и 4. 

 Како, у складу са чланом 58. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени 
гласик РС“, бр. 30/2010 и 107/2012), цена лека који се прометује у Републици Србији не може 
бити виша од цене лека прописане Одлуком о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, врши се измена уговора ради усклађивања 
јединичних цена из уговора за партије 3 и 4 са ценама из наведене Одлуке. 
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