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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку лековa са Б Листе лекова, за 
период од 6 месеци – лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији, број 404-1-
110/15-97, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) 
  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Koмисија наручиоца врши измену конкурсне документације за јавну набавку 
лековa са Б Листе лекова, за период од 6 месеци – лекови за БМПО и хормонску терапију у 
гинекологији, број 404-1-110/15-97: 
 

1) У прилогу Б конкурсне документације - Техничка спецификација/ списак партија, за 
партијe 14, 15, 16, 17, 18 и 19, врши се измена у колонама ''Количина изражена у јединици мере'' и 
''Процењена вредност по партији'', а сходно додатном појашњењу конкурсне докуметације бр. 404-
1-86/15-13, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 04. 
децембра текуће године. 

 
Сходно наведеном, Прилог Б - Техничка спецификација/ списак партија сада гласи:  

партија Назив партије ФО Јачина лека 
Јединица 

мере 

Количина 
изражена у 
јединици 

мере 

Процењена 
вредност по 

партији 

1 metilergometrin 0,1 mg injekcija 0,1 mg/ml ampula 33.050 400.235,50 

2 metilergometrin 0,2 mg injekcija 0,2 mg/ml ampula 78.000 1.903.200,00 

3 
dinoproston (PGE2) 0,5 

mg 
endocervikalni gel 

  injekcioni 
špric 

600 1.210.560,00 
0,5 mg/3 g 

4 
dinoproston (PGE2) 3 

mg 
vaginalna tableta 3 mg 

vaginalna 
tableta 

1.200 1.267.044,00 

5 
karboprost (PGM15) 

0,25 mg 
rastvor za injekciju 0,25 mg/ml ampula 1.000 1.167.000,00 

6 fenoterol 0,5 mg 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
0.5 mg/10 ml ampula 15.000 2.047.800,00 

7 
testosteron enantat 

250 mg 
injekcija 250 mg/ml ampula 1.200 258.504,00 

8 
hidroksi 

rastvor za injekciju 250 mg/ml ampula 22.000 3.854.840,00 
progesteron 250 mg 

9 progesteron 8% vaginalni gel 8% u 1,125 g aplikator 150 38.976,00 

10 
horiogonadotropin 

1500 i.j. 
injekcija 1500 i.j.  ampula 1.000 145.560,00 

11 
horiogonadotropin 

5000 i.j. 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
5000 i.j. ampula 1.200 443.520,00 
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12 menotrofin 75 i.j. 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

75 i.j. (75 i.j. 
FSH i 75 i.j. 

LH) 
bočica 9.000 16.251.300,00 

13 urofolitropin 75 i.j. 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

75 i.j./ml bočica 4 4.996,40 

14 folitropin alfa 75 i.j.                                    
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

75 i.j./ml bočica 5.550 15.029.400,00 

15 folitropin alfa 300 i.j. rastvor za injekciju 300 i.j./0,5 ml 
pen sa 

uloškom 
240 2.670.024,00 

16 folitropin alfa 450 i.j. rastvor za injekciju 450 i.j./0,75 ml 
pen sa 

uloškom 
280 4.643.632,00 

17 folitropin alfa 900 i.j. rastvor za injekciju 900 i.j./1,5 ml 
pen sa 

uloškom 
350 11.596.865,00 

18 folitropin beta 50 i.j. injekcija 50 i.j./0,5 ml bočica 2.380 4.555.320,00 

19 folitropin beta 100 i.j. injekcija 100 i.j./0,5 ml bočica 1.400 5.130.720,00 

20 folitropin beta 300 i.j. 
rastvor za injekciju 

u ulošku 
300 i.j/0,36ml uložak 36 395.373,60 

21 folitropin beta 600 i.j. 
rastvor za injekciju 

u ulošku 
600 i.j/0,72ml uložak 18 412.729,20 

22 folitropin beta 900 i.j. 
rastvor za injekciju 

u ulošku 
900 i.j/1,08ml uložak 12 392.630,40 

23 oksitocin 10 i.j. rastvor za injekciju 10 i.j./ml ampula 100.000 2.622.000,00 

24 oksitocin 5 i.j. 

rastvor za 
injekciju/koncentrat 

za rastvor za 
infuziju 

5 i.j./ml ampula 6.000 156.420,00 

 
 

2) У складу са изменама Прилога Б - Техничка спецификација/ списак партија, врши се и 
измена прилога В - Образац бр. 4.1- Понуда за јавну набавку лековa са Б Листе лекова, за период 
од 6 месеци – лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији који у себи садржи образац 
структуре цене са упутсвом како да се попуни.  

   
 

Горенаведени прилози конкурсне документације за предметну јавну набавку бр. 404-
1-110/15-97, у измењеном облику, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
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