
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" 
Број: I-304/4Ђ-2017 
Датум: 19.04.2018. 
Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28 

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и члана 23. Статута Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица" а 
након објављене Одлуке о додели уговора за партије 1 и 5 редни број ЈН 15/2017 -
Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ "Бањица", по 
спецификацији Наручиоца в.д. директора Института доноси: 

ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ УГОВОР А 

1. Назив, адреса наручиоца и интернет страница Наручиоца: Институт за ортопедско-
хируршке болести "Бањица", Београд, Михаила Аврамовића 28, vVvvw.iohbb.edн.Is 

2. Врста Наручиоца: здравствена установа 
3. Врсте поступка: отворени обликован по партијама 
4. Предмет: добра 
5. Врста предмета: медицински потрошни материјал 
6. Опис предмета набавке : набавка санитетског потрошног материјала по 

спецификацији Наручиоца 
7. из општег речника набавки: (шифра из ОР Н - 33696000 Реагенси и контрасти) 
8. Назив и опис медицинског средства: 

-ГЕЛ КАРТИЦЕ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОШКА ИСПИТИВАЊА У 
ТРАНСФУЗИОЛОШКОЈДЕЛАТНОСТИ 

9. Датум закључења уговора и основни подаци о Добављачу, првобитна вредност 
уговора, измењена вредност уговора: 

Датум Добављач Првобитна Измењена Интерни број 
вредност вредност уговора 
уговора без уговора без 
ПДВ-а ПДВ-а 

(првобитна 
вредност 
уговора увећана 
за 5 % ) 

24.04.2017. ALURA МЕО 2.561.850,00 2.733.275,00 И-304/12 
DOOBEOGRAD 

10.Објективни разлози за измену уговора: 
Чланом 115. Закона о јавним набавкама предвиђено је да Наручилац може након 
закључења уговора о јавној набавци повећати обим предметне јавне набавке, с тим да се 

вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може бити већа од вредности 
из члана 39.став 1 ЗЈН. 



<' Чланом 16. основног уговора предвиђена је могућност измене током трајања уговора. 
Наиме, истим је предвиђено да Наручилац може након закључења уговора повећати обим 
предметне јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 
од укупне вредности првобитно закљученог уговора. У наведеном случају, Наручилац ће 
донети одлуку о измени уговора и доставити УЈН и ДРИ. 

У след повећаног броја хируршких интервенција и повећаног броја пацијената у хитној служби планиране количине су раније потрошене услед повећаног броја захтева за припрему крви за оперативно лечење и извођење тестова подношљивости крви, као и терапијске трансфузије. У циљу обезбеђивања континуитета рада Института, неопходно је обезбедити додатне количине наведених добара до реализације поступка јавне набавке. 

На основу свега претходно наведеног, Институт као Наручилац Је донео одлуку о 
анексирању основног уговора под горе предвиђеним околностима. 

Сагласни: 
НА ЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА 
ПРАТhЈУtИ-�ШТЕ П ЛОВЕ 
Ду�ајак

/
�
:

ћ, пл. правник 

НА ЧЕЛНИ ЛУЖБЕ ЗА ЕКОНОМ 
-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Владан Гајић, дипл. економиста 

И�радила: Сања Трифуновић, дипл. правник 
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