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На страни 3 и 4 конкурсне документације у делу ,,ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'', услед 
рачунске грешке у партијама 7, 8 и 13  
треба да стоји: 

 
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 

- Предмет јавне набавке бр. 95/20 је набавка добра – медицинских помагала/РФЗО, по 
партијама; количине за 12 месеци 

- Ознака из општег речнкика набавке – 33196000 – Медицинска помагала 
 
2. Партије 
      - Предметна јавна набавкa је обликована у 37 партија 
 

Партија Назив помагала/РФЗО 
Процењена 

вредност 
Партија Назив помагала/РФЗО 

Процењена 
вредност 

1. 

Disk podloga sa kesama 950,400.00 

21 Urin kateter za jednokratnu 
upotrebu  7,488.00 

2. Disk podloga sa kesama za 
ileostomu 825,600.00 

22 
Urin test trake za okularno 
očitavanje šećera i 
acetona u urinu a 50 kom 15,380.00 

3. Disk podloga sa kesama za 
kolostomu  1,400,000.00 

23 

Igle za pen špric 532,000.00 

4. Disk podloga sa kesama za 
urostomu  547,200.00 

24. 

Igle za pen špric 29,880.00 

5. Pasta za ispune ožiljnih 
neravnina 34,500.00 

25. 

Pelene 423,060.00 

6. 

Krema za negu stome 37,500.00 

26. 

Pelene 418,880.00 

7. 
Disk podloga sa kesama 739,200.00 

27. 
Pelene 108,840.00 

8. Disk podloga sa kesama za 
ileostomu 722,400.00 

28. Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 2,018,400.00 

9. Disk podloga sa kesama za 
kolostomu  1,000,000.00 

29. Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 941,920.00 

10. Disk podloga sa kesama za 
urostomu  136,800.00 

30. Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 4,373,200.00 

11. 

Krema za negu stome 23,000.00 

31. Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 2,961,200.00 

12. Pasta za ispune ožiljnih 
neravnina 23,000.00 

32. Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 90,840.00 



 

13. 

Sprej za negu stome 23,000.00 

33. Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u krvi 31,500.00 

14. Endotrahealna kanila 
metalna 47,980.80 

34 Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u krvi 73,500.00 

15 Urin kateter lumbrifikovani 
za jednokratnu upotrebu 147,960.00 

35. Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u krvi 95,130.00 

16. 
Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama sa 
ispustom 3,200.00 

36. Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 80,736.00 

17. 
Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama sa 
ispustom 1,880.00 

37. Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u krvi 10,500.00 

18. 
Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama sa 
ispustom 7,920.00 

 
  

19. Urinarni kondom sa urin 
kesama sa ispustom 101,520.00 

 
  

20 Urinarni kondom sa urin 
kesama sa ispustom 74,520.00 

   

 

 
У Ексел табели која је саставни део обрасца понуде исправља се понуђач који је наведен у партији 
број 13, тако да уместо ,,Coloplast'' 
Треба да стоји: „Convatec“ 

 


