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ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

      

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК ЈАЧИНА ЛЕКА 
/КОНЦЕНТРАЦИЈА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА 

3 pantoprazol prašak za rastvor za injekciju 40 mg bočica 127.400 

4 esomeprazol prašak za rastvor za injekciju/infuziju 40 mg bočica 58.000 

35 
hidroksietilskrob, natrijum hlorid, 
6% 

rastvor za infuziju 500 ml boca i/ili kesa 61.200 

36 hidroksietilskrob, natrijum hlorid, 
10% 

rastvor za infuziju 500 ml boca i/ili kesa 4.700 

41 aminokiseline, 8% rastvor za infuziju 500 ml boca 38.000 

46 glukoza 5%, 500 ml rastvor za infuziju 500 ml boca 1.550.000 

47 glukoza, 10% rastvor za infuziju 500 ml boca 344.600 

51 
natrijum hlorid, kalijum hlorid, 
kalcijum hlorid 

rastvor za infuziju 500 ml boca 1.383.300 

52 
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, 
kalcijum-hlorid, natrijum-laktat 

rastvor za infuziju 500 ml boca 820.700 

53 manitol, 10% rastvor za infuziju 500 ml boca 29.000 

54 manitol, 20% rastvor za infuziju 250 ml boca 370.300 

56 
natrijum-hlorid, 0,9%, boca a 
500ml 

rastvor za infuziju 500 ml boca  3.558.700 

60 povidon jod, pena za kožu pena za kožu (7,5%) 500 ml boca 49.800 

61 povidon jod, rastvor za kožu rastvor za kožu (10%) 500 ml i/ili 1000ml litar 40.850 

62 oktreotid, 10 mg 
prašak i rastvarač za suspenziju za 
injekciju 10 mg bočica 46 

63 oktreotid, 20 mg 
prašak i rastvarač za suspenziju za 
injekciju 

20 mg bočica 300 
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65 oktreotid 0,1 rastvor za injekciju/infuziju 0,1 mg ampula 17.600 

69 
metilprednizolon, 40 mg 
suspenzija 

suspenzija za injekciju 40 mg bočica 59.000 

70 metilprednizolon, 125 mg 
prašak i rastvarač za rastvor za 
injekciju/infuziju 

125 mg bočica 20.800 

71 metilprednizolon, 500 mg 
prašak i rastvarač za rastvor za 
injekciju/infuziju 

500 mg bočica 30.600 

73 piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 4000 mg+500 mg bočica 71.300 

80 ceftriakson prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1000 mg bočica 1.436.000 

87 klindamicin 300 mg rastvor za injekciju 300 mg ampula 195.000 

89 gentamicin, 20 mg rastvor za injekciju 20 mg ampula 45.000 

90 gentamicin, 40 mg rastvor za injekciju 40 mg ampula 73.000 

96 levofloksacin rastvor za infuziju 500 mg/100 ml kesa 100.000 

105 linezolid 600 mg rastvor za infuziju 600 mg boca/kesa 500 

106 linezolid, tableta film tableta 600 mg tableta 1.300 

120 palivizumab 
prašak i rastvarač za rastvor za 
injekciju 

50 mg bočica 230 

121 ciklofosfamid 500 mg prašak za rastvor za injekciju 500 mg  bočica 39.500 

122 ciklofosfamid 1000 mg prašak za rastvor za injekciju 1000 mg bočica 700 

123 ifosfamid prašak za rastvor za injekciju 1000 mg bočica 7.760 

140 cisplatin  
rastvor za infuziju, koncentrat za 
rastvor za infuziju 

10 mg Bočica 5.500 

50 mg Bočica 36.300 

Ponuñač mora da nudi sve tražene ja čine od istog 
proizvo ñača 

142 oksaliplatin prašak za rastvor za infuziju, 50 mg Bočica 12.900 
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koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg Bočica 3.900 

Ponuñač mora da nudi sve tražene ja čine od istog 
proizvo ñača 

143 irinotekan  koncentrat za rastvor za infuziju 
100 mg mg 1.550.000 

40mg i/ili 100mg i/ili 
300mg i/ili 500mg 

mg 1.530.000 

144 leuprorelin, 3,75 mg 
prašak i rastvarač za suspenziju za 
injekciju u napunjenom injekcionom 
špricu 

3,75 mg injekcioni špric 100 

145 leuprorelin, 11,25 mg 
prašak i rastvarač za suspenziju za 
injekciju u napunjenom injekcionom 
špricu 

11,25 mg injekcioni špric 120 

146 goserelin, 3,6 mg implant 3,6 mg injekcioni špric 3.190 

147 goserelin, 10,8 mg implant 10,8 mg injekcioni špric 950 

148 triptorelin 3,75 mg liofilizat za rastvor za injekciju 3,75 mg bočica 2.840 

149 triptorelin, 11,25 mg liofilizat za rastvor za injekciju 11,25 mg bočica 2.730 

150 triptorelin, 22,5 mg 
prašak i rastvarač za suspenziju za 
injekciju sa produženim 
oslobañanjem 

22,5 mg bočica 6 

156 diklofenak rastvor za injekciju 75 mg/3 ml ampula 2.336.000 

157 ketorolak rastvor za injekciju 30 mg ampula 650.000 

161 sevofluran para za inhalaciju, tečnost 250 ml boca 10.000 

173 kalcijum folinat 50 mg rastvor za injekciju/infuziju 50 mg ampula/bočica 128.000 

174 voda za injekcije 
rastvor za injekciju, rastvarač za 
parenteralnu upotrebu 

5 ml ampula 1.978.000 

183 gadoksetinska kiselina rastvor za injekciju 0,25mmol/ml ml 200 
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Понуђач може понудити само лек који се налази на важећој Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања, сходно члану 43. став 1. тачка 1. Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'' бр. 107/05 у 109/05-исправка, 57/11 и 119/12). 
 
Понуђени лек мора имати дозволу за промет у РС, за шта се као доказ доставља Дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије, која уколико није издата на неограничено време, мора бити важећа до испуњења уговорних обавеза, односно 
најраније до 30.06.2014. године, у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 
107/12). 
 
Уколико дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије истиче пре 30.06.2014. године понуђач је дужан да 
достави изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у складу са Законом о лековима и медицинским 
средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12). 
 
Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 

 


