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Мај 2016.године 
 
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: 
Закон), чл.2.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 08/2016 зав.бр.02-595 од 25.05.2016.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
08/2016, зав.бр. 02-596 од 25.05.2016.г. припремљена је: 

Делов.број: 02-605 

Датум: 27.05.2016. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:Општа болница Пожаревац  
Адреса:ул.Братства јединства 135, Пожаревац 
Интернет страница:www.obp.rs 
Матични број: 17823485 
ПИБ: 107372295 
Текући рачун: 840-842661-62 Управа за трезор – филијала Пожаревац 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.08/2016 судобра –Санитетски материјал 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Контакт: Набавна служба 
Тел: 012/550-850 
Факс:012/550-585 
e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com 
 
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документациједоставити у затвореној коверти или 
кутији на адресу:  
 

Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку добара –  Санитетски материјал , партија _____________________________, 
ЈНВВ бр. 08/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ( на линију уписати број партије за коју се подноси понуда, с тим 
што се може навести група партија навођењем од – до ) 
 
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 
27.06.2016.године до 10.00 часова. 
 
7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у згради управе Опште болнице 
Пожаревац, ул. Братства Јединства 135 у Пожаревацу,  дана 27.06.2016.г. у 10.30 часова. 
Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за 
јавну набавку, могу активно учествовати. 
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и  биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене  понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obp.rs/
mailto:nabavnabopo@gmail.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.08/2016су добра  –САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  
шифра из општег речника набавки – 33000000  Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за 
личну негу обликована по партијама 
 
2.Партије 
Предметна јавна набавка је обликована у 146 партијa, и то:  
 
 
Број партије Назив партије 

1. Средства за дезинфекцју инструмената 

2. Средства за дезинфекцију коже 

3. Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор 

4. Dezinfekcione, sporocidne maramice 

5. Таблете хлора 

6. Таблете формалдехида 

7. Етанол концентровани 

8. Апсолутни алкохол 

9. Хемикалије 

10. Хемикалије п.а. и обичне хемикалије 

11. Абдоминални дренови 

12. Аспирациони катетер 

13. Blakemore сонда 

14. Cistofix 

15. Дренажне вакум боце 

16. Foly катетер 

17. Гастричне сонде 

18. PVC игле 

19. Игле за узимање артеријске крви за гасне анализе 

20. Интравенске каниле 

21. Fogarty катетер 
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22. Катетер Nelaton i Jan Kauer сет 

23. Катетер Pezzer 

24. Кесе за урин 

25. Лопате, гуске 

26. Маске за фото терапију natus Bilibend regular 

27. Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за кисеоник, ларингеална маска, црево 
за анестезију са Y наставком 

28. Наставци за аутоматске пипете 

29. Оперативни трокраки катетер 

30. Ребрасте конекције за респиратор 

31. Redon дрен 

32. Ректални катетер 

33. Силиконске маске 

34. Систем за инфузију и трансфузију 

35. Систем за мерење сатне диурезе 

36. Системи за скенер 

37. Сонда Chevassu 

38. Сонде за исхрану 

39. Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију 

40. Igle za neurostimulaciju I centralni venski kateteri 

41. Igle za punkciju tkiva 

42. Pvc spricevi 

43. Pvc špricevi 10ml 

44. Т дрен 

45. Торакални дрен са мандреном 

46. Трахеалне каниле metalne 

47. Trahealne kanile plasticne 

48. Potrosni materijal za BBRAUN pumpe 

59. Sistemi I dodaci za primenu citostatika 

50. Intravenske kanile sa mogucnoscu dorzalne verzije 
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51. Тубус ендотрахеални са балоном, армирани т и мандрени 

52. Умбиликарни венски катетер 

53. Сонде уретарне 

54. Уретерални стентови 

55. Airway 

56. Potrosni materijal za DRAGER aparat za anesteziju 

57. Чаша за урин 

58. Прегледне рукавице 

59. Pvc рукавице 

60. Pvc боце и pvc кутије, апотекарске кесице 

61. Алергени 

62. Дрвене шпатуле и штапићи 

63. ЕКГ и ЕЕГ траке 

64. ЕКГ електроде 

65. Есмархова повеска, иригатор, ланцете 

66. Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор 

67. Гел за уринарне катетере 

68. Хируршке рукавице 

69. Каљаче, капе, маске 

70. Комплет за брис 

71. Лапароскопске навлаке 

72. Program za stome 

73. Маст за бебе 

74. Материјал за контролу стерилизације 

75. Материјал за стерилизацију, papir rolne 

76. Материјал за стерилизацију 

77. Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак 

78. Натрон креч 

79. Неутрална електрода 

80. Посуда за feces 
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81. Скалпел ножићи 

82. Таблетирана со 

83. Тестере за колена 

84. Топломер 

85. Усници за спирометрију 

86. Филмови зелени-више димензија 

87. Филмови за мамографију 

88. Филмови за скенер 

89. Развијач, фиксир 

90. Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или 
еквивалент 

91. Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom – антибактеријски 

92. Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски 

93. Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или еквивалент 

94. Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент 

95. Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења 

96. Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана 

97. Синтетички ресорбтивни конац, полиглактин или еквивалент 

98. Синтетски ресорбтивни poly4hydroxybutyrate 

99. Монофиламентни нересорбтивни nylon конац 

100. Монофиламентни нересорбтивни конац полипропилен 

101. Конац на клубету или камену- лан 

102. Монофиламентни нересорбтивни полипропилен конац 

103. Синтетски упредени нересорбтивни конац 

104. Цервикс сет 

105. Сет за епизиотомију 

106. Тестови за трансфузију 

107. Серуми за крвне групе 

108. Кесе за крв 

109. Остали материјал за трансфузију 
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110. Серуми за крвне подгрупе 

111. Имплантанти за дојку 

112. Нересорбтивне полипропилен мрежице 

113. Композитне мрежице 

114. Мултиклипсеви 

115. Појединачни клипсеви 

116. Стаплер endogia 

117. Стаплери  циркуларни 

118. Стаплери  линеарни 

119. Газа, компресе 

120. Вата санитетска, вата папирна 

121. Завоји, више димензија 

122. Turban zavoj 

123. Гипсани завој 

124. Фластери 5x5 

125. Хидрофибер облоге 

126. Компресивна еласична бандажа без подчарапе 

127. Obloge za rane 

128. Фластери 28x10 

129. Фластери разни 

130. Модерне облоге са додатком меда 

131. Сетови за дијализу 

132. Материјал за В.А.Ц терапију 

133. Oбрада рана 

134. Материјал за болничку лабораторију 

135. Уринске траке, Miccrovette EDTA, Miccrovette sa Na-citratom 

136. Вакутејнери 

137. Пламени фотометар seac 

138. Бар код етикете 

139. Реагенси за гасни анализатор ABL 800 
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140. Реагенси за апарат ABX micros CRP 200 

141. Реагенси за апарат PENTRA 80XL 

142. Материјал за рад патолошке лабораторије 

143. Лабораторијско стакло 

144. Цемент 

145. Уградни материјал у ортопедији 

146. Dinamicka ploca i zavrtnji 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
 

Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина 
Уговор о 

атесту 
сертификат 

Одобрење 
за 

употребу 
Произвођач Посебне 

напомене 

1 Средства за дезинфекцју инструмената         

  
  Monovalentni enzimski deterdzent sa vremenom dejstva 1-3min 

kom. 150         
    0.55% ortoftalaldehid sol kom. 160         

          
2 Средства за дезинфекцију коже         
  .Laurilsulfat,stearamid DEA,lactic acid undecilin acid kom. 1500         
   Etanol ,2-propanol,1.2 biphenylol,sorbitol kom. 2000         
   Octenidindihydrochlorid,2-phenoxyethanol kom. 150         

  

 Isopropanol 45%,n-propanol10%,2-biphenylol0.2%,vodonikperoksid 
rastvor 30%-0.33%,preciscena voda,boja(chinoligelb E 104,Gelborange SE 
110,Brillantschwarz BN E 151 

kom. 150         
  Benzalkonijum hlorid, phenoxyetanol, aminoalkilglycine a 2l kom. 300         

          
3 Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор         
   Benzalkonijum hlorid 1% rastvor kom. 500         
   Benzalkonijum hlorid 5% rastvor kom. 700         

          
4 Dezinfekcione, sporocidne maramice             

  
Univerzalne maramice za dezinfekciju ruku povrsina I opreme a 

200kom(benzalkonijum hlorid,propan-1.2-diol) pac 20         

  
Sprej za dezinfekciju povrsina I filtera klima uredjaja(benzalkonijum 

hlorid, propan-1.2-diol) a 500ml kom 20         

  
Sporocidne maramice impregnirane persircetnom kiselinom(natrijum 

karbonat peroksihidrat, tetra acetil etilen diamin) a 25 kom pac 10         
          

5 Таблете хлора         
  Tablete hlora kom. 20000         

          
6 Таблете формалдехида         
  Tablete formaldehida kom. 500         

          
7 Етанол концентровани         
   Etanol koncentrovani a 1L lit 10         
   Etanol dilutus a 1 lit lit 4000         

          
8 Апсолутни алкохол         
   Apsolutni alkohol lit 500         

          
9 Хемикалије         
  Aetar a 1 l lit 6         
  Borna kiselina a 1 kg kg 5         
   Glicerin a 1 l lit 50         
   Glukoza bezvodna kg 10         
   Kalijum hlorid pulvis a 1gr kg 7         
  Medicinski benzin a 1l lit 300         
  Sol Na citrat 3.8% ml 200         
   Natrijum hlorid kg 3         
  Parafin cvrsti a 1 kg kg 86         
   Parafin tecni a 1 l lit 50         
   Ricinus a 1 l lit 30         
   Talcum pulvis kg 13         
  Ambifilna podloga kg 16         
   Vazelin beli kg 43         
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Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина 
Уговор о 

атесту 
сертификат 

Одобрење 
за 

употребу 
Произвођач Посебне 

напомене 

10 Хемикалије п.а. и обичне хемикалије         
   Formalin sol  37% lit 2         
   Formalin sol  4%, puferovan lit 580         
   Gimza ml 100         
   Hidrogen sol 3% 1 lit lit 500         
   Hidrogen conc a 1 lit lit 5         
   Jod pulvis g 100         
  May Grinvald  ml 100         
  Metanol lit 5         
  Pandy reagens ml 100         
   Lugolov rastvor a 100ml lit 3         
  Metilen blue ml 7000         

          
11 Абдоминални дренови         
   Abdominalni dren 20CH kom 30         
   Abdominalni dren 21CH kom 10         
   Abdominalni dren 22CH kom 50         
   Abdominalni dren 24CH kom 150         
   Abdominalni dren 26CH kom 300         
  Abdominalni dren 27CH kom 10         
   Abdominalni dren 28CH kom 220         
   Abdominalni dren 30CH kom 100         
   Abdominalni dren 32CH kom 100         

          
12 Аспирациони катетер         
   PVC aspiracioni  kateter  10G kom 500         
   VC aspiracioni kateter  12G kom 500         
   PVC aspiracioni kateter 14 G kom 1200         
   PVC aspiracioni kateter  16G kom 4000         
   PVC aspiracioni kateter 18 G kom 3500         
   PVC aspiracioni kateter 8G kom 1200         
  PVC aspiracioni kateter 6G kom 2000         
   PVC  aspiracioni  kateter  atraumatski   kom 25         
   Set za usnu aspiraciju beba fg 6 ili 8 kom 200         

          
13 Blakemore сонда         
   Sonda za zaustavljanje krvarenja iz duodenuma (Blakemore) kom 3         

          
14 Cistofix         
   Cistofiks sa balonom  (set za punkciju besike) 9.12 CH kom 12         

          
15 Дренажне вакум боце          
   drenazne vakum boca, jednokratna, sa harmonikom, PVC a 200ml kom 50         
   drenazne vakum boca, jednokratna, sa harmonikom, PVC a 400ml kom 20         
   drenazne vakum boca, PVC , za jednokratnu upotrebu kom 200         

          
16 Foly катетер         

  
. Urinarni kateter sa balonom sa ojacanim zadebljalim vrhom 16CH/FR-

Foly kom 600         
   Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom18CH/FR-Foly kom 3000         

  
 Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom20GH/FR-Foly 

kom 3000         

  
 Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom22CH/FR-Foly 

kom 1600         

  
 Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom24CH/FR-Foly 

kom 700         
   Urinarni katetern sa balonom sa ojacanim vrhom 6,8,10,12,14 CH/FR-Foly kom 100         
  Trokraki kateter, drenazni 22 FG  kom 130         

          
17 Гастричне сонде         
   Gastricna sonda 8CH  kom 20         
  Gastricna sonda 14CH  kom 30         
  Gastricna sonda 12 CH kom 10         
   Gastricna sonda 16 CH kom 100         
   Gastricna sonda 18CH kom 700         
   Gastricna sonda 20CH kom 400         
   Gastricna sonda 22CH kom 150         
   Gastricna sonda 24CH kom 10         
   Gastricna sonda 30CH kom 50         
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18 PVC игле         
   PVC igle 0.45x12mm  kom 50000         
  PVC igle 0,50*25mm kom 100         
   PVC igle 0.60x12mm  kom 100         
  PVC igle 0.80x40mm  kom 120000         
   PVC igle 0.90x40mm  kom 60000         
  PVC igle 1.2x40mm  kom 100000         
  Pvc igla za pen spric 31G x 5/16 (0,25mmx8mm) kom 20         

          
19 Игле за узимање артеријске крви за гасне анализе         
  Blood gas sampler kom 300         

          
20 Интравенске каниле          
   Intravenska Kanila 14g  kom 200         
   Intravenska kanila 16G kom 1200         
   Intravenske Kanile 17G kom 1500         
   Intravenske Kanile 18G kom 15000         
   Intravenske Kanile 20G kom 28000         
   Intravenske Kanile 22G kom 10000         
  . Intravenske Kanile 24G kom 1000         
  Intravenske Kanile 26G kom 300         
                 Intravenska kanila PUR(poliuretanska) 18G kom 200         
                 Intravenska kanila PUR(poliuretanska) 20G kom 200         
                 Intravenska kanila PUR(poliuretanska) 22G kom 200         

          
21 Fogarty катетер         
  Kateter Fogarty vel  2,3, 4, 5, 6, 7 kom 40         

          
22 Катетер Nelaton i Jan Kauer сет         
   Nelaton kateter br 8,10 Fg kom 100         
  Nelaton Kateter br 12,14 Fg duzina 40cm-muski kom 350         
   Nelaton Kateter br 16,18 Fg duzina 40cm-muski kom 200         
   Jan-Cauer set 30CH kom 1700         
   Jan-Cauer set32CH kom 100         

          
23 Катетер Pezzer         
   Kateter Pezzer 22,28,30,32,34,36,40 CH kom 10         

          
24 Кесе за урин         
  PVC kese za urin sa ispustom a 2L kom 13000         
  PVC mini ven pedijatric 25G ili 23G kom 800         
   Bebi kese za urin sterilne kom 600         

          
25 Лопате, гуске         
  Lopate PVC kom 20         
  PVC Guske kom 30         

          
26 Маске за фото терапију natus Bilibend regular          

            Maske za foto terapiju natus Bilibend regular kom 400         
          

27 
Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за кисеоник, ларингеална маска, црево за 
анестезију са Y наставком         

  Maska za ventilaciju br 0; 1-silikonska kom 2         
   Maska za ventilaciju br 2- silikonska kom 1         
  Maska za ventilaciju br 3- silikonska kom 2         
   Maska za ventilaciju br 4; 5- silikonska kom 2         
  Nazalni oksigeni set  kom 1300         
   Nazalni oksigeni set -za bebe kom 400         
  Maske za kiseonik sa crevom kom 250         
  Laringealna maska vel 4 kom 1         
   Crevo za anesteziju 150 cm sa Y nastavkom CO2 otvorom, set kom 50         

          
28 Наставци за аутоматске пипете         
   Nastavci za automatske pipete Ependorf 2-200µl kom 3000         
   Nastavci za automatske pipete 1000µl kom 3000         
   Nastavci za automatske pipete 200µl SARSTED kom 4000         
  Automatski pipetor 50 µfiksni kom 1         
   Automatski pipetor 100 µl fiksni kom 1         
   Automatski pipetor 500µl fiksni kom 1         
  Automatski pipetor 100-1000 µl kom 1         
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29 Оперативни трокраки катетер         
  Operativni, trokraki, hemostatski kateter za prostatektomiju  22fg kom 50         

          
30 Ребрасте конекције за респиратор         
  Rebraste konekcije za respirator kom 500         

          
31 Redon дрен         
   Redon dren 8,10CH kom 20         
   Redon dren  12fg kom 10         
   Redon dren 14CH kom 60         
   Redon dren 16CH kom 180         
  Redon dren 18CH kom 580         
  Redon dren 20CH kom 15         

          
32 Ректални катетер         
  Rektalni kateter 16,17 CH kom 10         
   Rektalni kateteri 24fg  28CH kom 10         
  Rektalni kateteri 30,32CH kom 2000         

          
33 Силиконске маске         

            Silikonske maske za Ambu balon vel 0 I 00 kom 10         
          

34 Систем за инфузију и трансфузију         
  PVC infuzioni sistemi kom 100000         
  PVC transfuzioni sistemi kom 6000         
              PVC infuzioni sistem sa mernom biretom kom 500         

          
35 Систем за мерење сатне диурезе         

  
Sistem za merenje satne diureze 110cm cev,kesa 2L,kruzna ,kuka za pricvrscivanje,2 
antirefluks ventila kom 10         

  
Sistem za merenje satne diureze 150cm cev,kesa 2L,kruzna,kuka za pricvrscivanje,2 
antirefluks ventila kom 10         

          
36 Системи за скенер          
  Crevo za pumpu -injektor ULRICH XD2020 kom 300         
  Crevo za pacijenta XD2030 kom 2000         

          
37 Сонда Chevassu         
  Sonda chevassu kom 5         

          
38 Сонде за исхрану         

                 Sonde za ishranu vel 4F 6F 8F neonatoloske kom 30         
          

39 Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију         
  .PVC igle za lumbalnu punkciju 18 G x 90mm kom 25         
   PVC igle za spinalnu anesteziju 18 G x 90mm kom 50         
   PVC igla za spinalnu anesteziju 20G x90mm kom 50         
   PVC igle za spinalnu anesteziju 22Gx90mm kom 350         
   PVC igle za spinalnu anesteziju 22Gx40mm kom 50         
  .PVC igle za spinalnu anesteziju 25Gx90mm kom 400         
  PVC igle za spinalnu anesteziju 27G x90mm kom 50         
   Set za epiduralnu anesteziju kom 50         
  Pencil point igla za spinal.anesteziju 25g*88mm kom 30         

          
40 Igle za neurostimulaciju I centralni venski kateteri             
  .Igle za neurostimulator pleksus anestezija 0.8x100mm 21G kom 30         
   Igle za neurostimulator pleksus anestezija 0.55x25mm 22G kom 30         

  
 Centralni venski kateter dvolumenski sa valvula iglom I mogucnoscu EKG 

navodjenja kom 200         

  
 Centralni venski kateter dvolumenski za dijalizu 12F sa valvula iglom I 

mogucnoscu EKG navodjenja kom 120         
   Heparinizirani zatvaraci za kanile 20G,22G kom 15         
   Intravenske kanile sa kisobranom HIV, HCV kom 30         

          
41 Igle za punkciju tkiva             
   Igle za biopsiju mekih tkiva 16Gx15cm kom 40         
   Igle za biopsiju mekih tkiva 16Gx10cm kom 40         
   Igle za biopsiju mekih tkiva 14Gx10cm kom 5         
  .Igle za citolosku biopsiju kom 10         
   Igle za biopsiju prostate 18Gx20cm kom 10         
   Igle za sternalnu punkciju 15G,16G,17G18G, kom 10         
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42 Pvc spricevi             
   PVC špric bez igle a 5cc kom 100000         
   Insulinski spric a 1 ml 100IJ, trodelni kom 27000         
   PVC spric bez igle sa zastitnim mehanizmom a 2ml kom 1000         
   PVC spric bez igle sa zastitnim mehanizmom a 5ml kom 1000         

          
43 Pvc špricevi 10ml          
                 PVC špric bez igle a 10ml, graduisan na 01ml sa gumom na klipu kom 125000         
                 PVC špric bez igle sa zaštitnim mehanizmopm a 10 ml kom 1000         

          
44 Т дрен         
   T-dren vel 10, 12, 14, 16, 18, 20 kom 25         

          
45 Торакални дрен са мандреном         
   Torakalni dren sa mandrenom kom 10         

          
46 Трахеалне каниле metalne         
   Kanila trahealna, metalna, spoljasnji promer 13mm kom 15         

          
47 Trahealne kanile plasticne             

  
 Kanila trahealna,plasticna,spoljasnji promer 12,7mm,unutrasnji promer 

9mm,sa CUFF-om kom 36         
          

48 Potrosni materijal za BBRAUN pumpe         
   Perfusor tube 1,5x2,7mm  150cm kom 500         
   Perfusor  spric  LUER LOCK 50ml kom 500         

  
Sistem za infuzionu pumpu, tipa infuzomat  fmS I Space, sa silikonskim 

nastavkom, duzine 250cm kom 200         
          

49 Sistemi I dodaci za primenu citostatika             

  
 Infuzioni filter set, pvc free, za aplikaciju hemoterapije sa filterom od 0.2 

mikrona za infuzionu pumpu Infusomat kom 800         
   Trokraka slavinica  za merenje centralnog venskog pritiska kom 1200         

  
 Sistem za infuziju sa regulatorom za precizno doziranje, pvc free (brojac 

ml/h) sa portom za dodatnu bolus terapiju, bez DEHP kom 400         

  
                Infuzioni sistem sa filterom za vazduh I filterom za tecnost na kraju tubinga 
bez DEHP-a kom 1200         

          

50 Intravenske kanile sa mogucnoscu dorzalne verzije              

  

 IV kanile No 18.20.22.24 G sa utisnutim kontrasnim linijama, centalno postavljenim 
fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port , stoperom krvi od hidrofobnog 

materijala I providnom komorom za povrat krvi  kom 6000         

  
IV kanila sa samoaktivirajucim zastitnim klip mehanizmom od uboda, sa mogucnoscu 

dorzalne verzije za velicine 18G(33mm) I 20G(25mm) kom 500         
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51 Тубус ендотрахеални са балоном, армирани т и мандрени         
                  Endotrahealni tubus CH 2.5 kom 10         
   Endotrahealni tubus 3.0 CH sa CUFF kom 15         
   Endotrahealni tubus 3.5 CH sa CUFF kom 20         
   Endotrahealni tubus 4.0 CH sa CUFF kom 15         
   Endotrahealni tubus 4.5 CH sa CUFF kom 15         
   Endotrahealni tubus 5.0 CH sa CUFF kom 25         
   Endotrahealni tubus 5.5 CH sa CUFF kom 25         
   Endotrahealni tubus 6.0CH  sa CUFF kom 50         
   Endotrahealni tubus 6.5 CH sa CUFF kom 50         
   Endotrahealni tubus 7 .0ch sa CUFF kom 250         
   Endotrahealni tubus 7.5CH  sa CUFF kom 1200         
   Endotrahealni tubus 8.5CH  sa CUFF kom 600         
  Endotrahealni tubus 8CH  sa CUFF kom 600         
   Endotrahealni tubus 9 CH  sa CUFF kom 30         
   Endotrahealni tubus 9,5 CH  sa CUFF kom 20         
   Tubus armirani sa cuff br.3,5 kom 5         
  Tubus armirani sa cuff. Br.4,0 kom 5         
   Tubus armirani sa cuff   br 4,5  kom 5         
   Tubus armirani sa cuff br 5,0 kom 5         
  Tubus armirani sa cuff br.5,5 kom 5         
   Tubus armirani sa cuff br.6,0 kom 5         
   Tubus armirani sa cuff   br  6,5  kom 5         
   Tubus armirani sa cuff   br  7,0 kom 5         
   Tubus armirani sa cuff   br  7,5 kom 5         
   Tubus armirani sa cuff    br 8,0 kom 5         
  Tubus armirani sa cuff    br 8,5 kom 5         
  Mandreni za tubuse  kom 15         

          
52 Умбиликарни венски катетер         

                Umbilikarni venski kateter 4F  6F kom 20         
          

53 Сонде уретарне         
                Sonda uretarna prava  kom 1         

          
54 Уретерални стентови         

                D-J ureteralni stentovi CH 6, duzine 28 cm kom 28         
                

55 Airway         
   Airway br.2 kom 20         
   Airway  br 3 kom 20         
   Airway  br 4 kom 20         
   Airway  br 5 kom 20         
   Airway br 00 kom 20         
   Airway br 0 kom 10         

          
56 Potrosni materijal za DRAGER aparat za anesteziju         
  Balon za disanje od latexa visekratni a 1,5 lit kom 5         
   Balon za disanje od latexa visekratni a 2,0 lit kom 5         
  Balon za disanje od latexa visekratni a 2,3 lit kom 8         
   Balon za disanje od latexa visekratnia 3.0 lit kom 8         
   Balon za disanjeod latexa visekratni a 0.5lit kom 5         
   Balon za disanjeod latexa visekratni a 1lit kom 5         
  Antibakterijski, antivirusni filter za FABIUS TIRO i SAVINA kom 2000         
  Antibakterijski filter SAFE STAR 55 za aparat FABIUS TIRO kom 300         
  Filter za endobronhijalnu aspiraciju kom 10         
   Posuda za kondenzaciju vlage kod kapnografije kom 60         
   Click absorber CO2 za aparat FABIUS TIRO kom 30         
  Crevo za kondenzaciju vlage kod kapnografije kom 100         

          
57 Чаша за урин         
  Casa za urin,sterilna,sa poklopcem kom  9500         

          
58 Прегледне рукавице         
   Pregledne rukavice br. L i XL kom 360000         
   Pregledne rukavice br. S I M kom 310000         
   Pregledne rukavice bez latexa L i XL kom 5000         

          
59 Pvc рукавице         
   PVC rukavice kom 200000         
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60 Pvc боце и pvc кутије, апотекарске кесице         
   PVC boca  500ml kom 200         
   PVC boca  1000ml kom 300         
  Apotekarske kese  papirne br 3 kom 2000         
   Apotekarska kesa papirne br 5 kom 2000         
   Apotekarska kesa papirne br 7 kom 2000         
   Apotekarska kesa  papirne br 9 kom  2000         
   Apotekarske papirne kapsule za praskove  kom 5000         

          
61 Алергени         

  
 Inhalacioni alergeni-polen korova,polen trave,polen drveca,kucna 

prasina,perje,dlaka psa,dlaka macke,budj,duvan,paraziti zita kom  24         
   Alergen-histamin kom  2         
  Alergen-dermatofagoides kom  2         

          
62 Дрвене шпатуле и штапићи         
  Drvene spatule  kom. 40000         
  Drveni stapici  kom. 3000         

          
63 ЕКГ и ЕЕГ траке         
  Trake za ultrazvuk Perfect 84x12.5 kom 30         
   HARD MIROR 58X40 kom 25         
   NIHON KONDEN 110-140-150 FQS kom 100         
   CARDIPIA 110X45 kom 700         
   SCHILER AT1 90X90 kom 300         
   MAC 500 90X90X360 za Hellige kom 20         
   SCHILER CARDIOVIT 210X150 kom 70         
  Trake Cardipia 203N 62x45 kom 80         
   CTG papir HPM 1911 kom 50         
  CTG PAPIR HP 151X100X160 kom 50         
   CTG PAPIR BIONET 215X20 kom 50         
   EEG 328X300X1000 kom 30         
  TRAKA ZA ULTRAZVUK MITSUBISHI 110X20 kom 50         
  Traka za CTG BISTOS CO.LTD.SS152-90-80R-01 kom 50         

          
64 ЕКГ електроде         
  Elektrode za EKG samolepljive sa gelom kom 30000         
   Elektrode za EKG samolepljive sa gelom za ergometriju kom 10000         

          
65 Есмархова повеска, иригатор, ланцете         
   Esmarhova poveska kom 150         
   Irigator komplet kom 3         
   Lancete kom. 30000         

          
66 Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор         
  Gel za ultrazvuk kg 400         

  
 Gel za defibrilator 

kg 9         
          

67 Гел за уринарне катетере         
  Gel za urinarne katetere, sterilan, pojedinacno pakovanje kom 3150         

          
68 Хируршке рукавице         
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 6 par 140         
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 6.5 par 800         
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 7 par 24000         
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 8 par 17000         
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 8,5 par 8000         
  Hirurške rukavice, hipoalergijske br.7.5 par 23000         
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br.9,0 par 270         
   Hirurške rukavice bez talka br. 7 par 500         
  Hirurške rukavice bez talka br. 7.5 par 500         
   Hirurške rukavice bez talka br. 8 par 500         

          
69 Каљаче, капе, маске         
   Kaljace kom 7000         
  PVC Kape kom 22000         
   PVC Maske hirurske,troslojne,na vezivanje od flisa kom 30000         

          
70 Комплет за брис         
  Komplet za bris sterilan, upakovan pojedinacno u kesicu kom 5500         
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71 Лапароскопске навлаке         
   Laparoskopske navlake kom 600         

          
72 Program za stome             

  
.Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zakljucavanje vel 40.50.60.kutija 

30kom kutija 10         
   Kesa za ileostomu sa zakljucavanjem vel 40.50.60.kutija 30 kom kutija 20         

  Kesa za urostomu sa mehanizmom za zakljucavanje 40.50.60 kutija 30 kom kutija 1         
  Disk za stomu, vel 40.50.60 kutija 5 kom kutija 60         

  
Postoperativna kesa, 10-100, transparentna , sa prozorom, ispusnim 

ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 komada kom 10         
  Jednodelni komplet za ileostomu vel 10-70, kutija 30kom kutija 2         
  Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60gr/1 kom kom 5         
  Pasta za popunjavanje neravnina oko stome, strip/1kom kom 5         
  .Krema za iritiranu kozu oko stome kom 10         
   Jahac za stomu kom 10         

          
73 Маст за бебе         
  Mast za bebe a 250gr kg 75         

          
74 Материјал за контролу стерилизације         
  Pro test ampule za biolosku kontrolu par. ster. 121C kom 350         
   Pro-test ampule za biolosku kontrolu par. ster. 134C kom 350         
  Bowie Dick test pack VISA kom 1800         
  Integrator parne sterilizacije a 250 kom kutija 160         
  Autoklav traka-Mikulic kotur kom 200         
   Indikatorske nalepnice za suvu sterilizaciju-kotur od 1000 nalepnica kotur 200         

          
75 Материјал за стерилизацију, papir rolne         
   Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200mm kom 90         
   Rolna za sterilizaciju ravna 400mmx200mm kom 35         
   Rolna za sterilizaciju ravna 300mmx200mm kom 80         
   Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200mm kom 10         
  Papir za sterilizaciju krep zeleni 120x120 kom 300         
   Papir za sterilizaciju krep plavi 120x120 kom  300         
   Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP 160mmx70m kutija 1         
  Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP320mmx70m kutija 2         
  .Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP580mmx70m kutija 2         
   Kesa za sterilizaciju, 90gr polypropilen/PE/PP kom 400         

          
76 Материјал за стерилизацију         
   Bakterioloski filter  kom 15         
   Filter za omeksavanje vode kom 12         
  Autoklav traka za aparat Getinge HS 6610 kom 30         
   Igle crvene za pisac za autoklav (disposable markers) kom 10         
   Igle plave za pisac za autoklav kom 10         
   Bakterijsko filter platno 600x300 kom 300         

          
77 Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак         
   Narukvica za majku  kom 1500         
  Narukvica za bebe  kom 1500         
  Štipaljka za pupak kom 1500         

          
78 Натрон креч         
  Natron kreč,sfericne granule,boje od bele do ljubicaste kg 250         

          
79 Неутрална електрода         
  Neutralna elektroda bez kabla kom 100         

          
80 Посуда за feces         
  Posuda za feces kom 1300         

          
81 Скалпел ножићи          
   Skalpel nozici kom 23800         

          
82 Таблетирана со         
  Tabletirana so  kg 2625         

          
83 Тестере за колена         
                 Testera za kolena  kom 30         
  Testera za kolena 19.5x86x1.27 kom 30         

          
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара                                                                         
- Санитетски материјал ЈНВВ бр.08/2016 

18/66 

 
 

Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина 
Уговор о 

атесту 
сертификат 

Одобрење 
за 

употребу 
Произвођач Посебне 

напомене 

84 Топломер         
   Toplomeri humani kom. 500         

          
85 Усници за спирометрију         
  Usnici za spirometriju 25mmx65mm I 29mmmx65mm kom 2500         

          
86 Филмови зелени-више димензија         
   RO film a 100 kom zeleni 35x35  pak 60         
   RO film a 100 kom zeleni 24x30  pak 106         
   RO film a 100 kom zeleni 18x24  pak  100         
   RO film a 100 kom zeleni 20x40  pak 60         
  Ro film a 100 kom zeleni 35x43 pak 110         
  RO film a 100 kom zeleni 30x40  pak 64         
  RO film  a   100 kom 10x10 zeleni pak 70         

          
87 Филмови за мамографију         
   Ro film mamografski 20x25 kom 630         
   Ro film mamografski 25x30 kom 270         

          
88 Филмови за скенер         

   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5302 35X43  kom 5000         
   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5320 20x25 kom 1000         

          
89 Развијач, фиксир         
   RO razvijač mašinski 2x20lit pak 18         
  Ro fiksir mašinski 2x 20 L pak 16         

 
        

90 Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или еквивалент         

  
 Monofilamentni neresorbtivni polibutester konac presvucen bulitenom, 

N2/0, dužine 75cm,igla1/2 kruga, okrugla 26 do 30mm kom 500         

  
Monofilamentni polipropilen,N4/0,dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, 

okrugla od 15 do 20mm kom 36         

  
Monofilamentni polipropilen,N4/0, dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, 

kožna od 15 do 20mm kom 530         

  
 Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 

kruga,okrugla od 13 do 20mm kom 50         

  
Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 kruga kožna 

od 13 do 20mm kom 500         

  
Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45do 75cm,igla okrugla dupla od 

11 do 17cm kom 100         

  
 Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,igla kožna od 11 do 

17mm kom 150         

  
Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,dve igle 

okrugle,1/2kruga veličina 10mm kom 12         

  
Monofilamentni polipropilen,N2/0,dužine 75 do 100cm, igla1/2 kruga,  

kozna od 25 do 30mm kom 900         
          

91 Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom - антибактеријски         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone sa triclosanom 

N3/0,dužine do 75cm igla okrugla tanka,1/2 kruga, vel od 25 do 30mm kom 12         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N2/0,dužine do 75cm 

igla okrugla tanka,1/2 kruga,vel 25 do 30mm kom 100         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N3/0,dužine do 75cm 

igla okrugla tanka, 1/2 kruga, vel 25 do 30mm kom 80         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N2/0, dužine 75cm,igla 

okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm kom 12         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N3/0,dužine 75cm,igla 

okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm kom 12         

  
Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N4/0,dužine do 75cm igla 

okrugla tanka, 1/2 krug, vel 20 do 22mm kom 12         
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92 Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски         

  
Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin antibakterijski konac 

N3/0,dužine 75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm kom 36         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910-i konac N2/0,dužine 

75cm,igla okrugla tanka 1/2,vel 25 do 30mm kom 1138         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910 -konac N3/0,dužine 

75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm kom 1000         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910- konac N4/0,dužine 

75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 20 do 25mm kom 400         

  
.Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 5/0, duzina konca 75 cm igla 1/2 

kruga, 17mm  kom 144         

  
Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 6/0, duzina konca 70 cm igla 1/2 

kruga, 17mm  kom 144         

  
Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 7/0, duzina konca 45 cm igla 1/2 

kruga, 7mm  kom 12         
          

93 Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или еквивалент         

  
Oksidisana regenerisana celuloza/ hemostatski resorbtivni suđer/ vel 7x15 

cm kom 150         

  
 Neresorbtivni sintetski monofilamentni poliamid konac N1, dužine od 150 

do 200cm kom 300         
   Oksidisana regenerisana celuloza/ netkana 2,5 x 5,2 Ā 10 kom kutija 1         

          
94 Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N2, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 1080         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N1, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 1080         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N0, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 540         

  
Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N2/0, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 25 do 30mm kom 540         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N3/0, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 25 do 30mm kom 540         

          

95 Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења         
  ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 3mm kom 20         

          
96 Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана         

  
 Žičani hirurški set za tretman dehiscencija rana dužine od 75 do 90cm sa 

dve igle i sunđeroplastičnim podložcima za zaštitu kože kom 15         
          

97 Синтетички ресорбтивни конац, полиглактин или еквивалент          

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N4/0 dužine 75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla konusna veličine 20-22mm kom 40         

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N5/0 dužine 75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla konusna veličine 20-22mm kom 200         

  
 Resorbtivni sintetički upredeni konac N6/0 dužine 60-75cm igla 1/2 

kruga, kožna veličine 10-20mm kom 80         

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N6/0 dužine 60-75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla veličine 10-20mm kom 80         

  
 Resorbtivni sintetički upredeni konac N7/0 dužine 60-75cm igla okrugla, 

veličine 5-1mm kom 40         
          

98 Синтетски ресорбтивни poly4hydroxybutyrate         

  
Sintetski resorbtivni poly4hydroxybutyrate, USP1, dužina igle 48, 

polovina kruga, 150 cm loop a 24 kom kutija 2         
          

99 Монофиламентни нересорбтивни nylon конац         

  

Monofilamentni neresorbtivni black nylon sa dve igle, 3/8 kruga, 
spatulaste veličine od 6 do 7mm 

kom 120         
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100 Монофиламентни нересорбтивни конац полипропилен         

  
 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 100cm N1, igla 

okrugla, veličine 40-50mm kom 200         

  

 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 100cm N1, igla 
kožna, veličine 
 40 -50mm kom 200         

  
 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 75-100cm N0, igla 

okrugla 1/2, veličine 30-40mm kom 200         

  
Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 75-100cm N2/0, igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine 26-30mm kom 500         

  
 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 75-100cm N3/0, igla 

kožna 1/2 kruga veličine 26-30mm kom 1500         

  
Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac dužine 75cm, igla dupla 

prava 60mm kom 10         
          

101 Конац на клубету или камену- лан         
   Laneni konac N 30 m 10000         
   Laneni konac N 50 m 10000         
   Laneni konac N 70 m 5000         

          
102 Монофиламентни нересорбтивни полипропилен конац         

  
Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac N5/0, igla veličine 16mm, 

zavinuta, kožni vrh kom 12         

  

Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac N6/0, igla veličine 16mm, 
zavinuta, kožni vrh 

kom 12         

  
Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac N7/0, igla kozna 1/2 

kruga 10-20mm duzine  kom 12         
          

103 Синтетски упредени нересорбтивни конац          

  
Upredeni neresorbtivni konac N2/0, igla veličine 26mm, zakrivljena, kožni 

vrh kom 12         

  
 Upredeni neresorbtivni konac N3/0, igla veličine 20mm 1/2 kruga obrnuto, 

kožni vrh kom 12         

  
Upredeni neresorbtivni konac N4/0, igla veličine 20mm 1/2 kruga obrnuto, 

kožni vrh kom 12         

  
 Upredeni neresorbtivni konac N5/0, igla veličine 20mm 1/2 kruga obrnuto, 

kožni vrh kom 12         
          

104 Цервикс сет         
                  Cervix set (set za serklaz)  kom 72         

          
105 Сет за епизиотомију         

                  Set za epiziotomiju kom 240         
          

106 Тестови за трансфузију         
   Testovi hepatitis C, licencirani kom 7200         
   Testovi za hepatitis B  kom 7200         
   Testovi za HIV , verzija antitelo-antigen kom 7200         
  Testovi za sifilis  kom 5200         
  Evolis tips 300 mikrolitara kom 23040         
  Evolis tips 1100 mikrolitara kom 3840         

          
107 Серуми за крвне групе             

   Seraclon anti -HG 10ml kom 600         
   Serum anti A a 10ml kom 480         
  Serum anti AB a 10ml  kom 480         
   Serum anti B a 10ml kom 480         
  Serum anti D a 10ml kom 480         
                

108 Кесе за крв         
  PVC dvostruke kese za krv a 350ml,450ml sa vacutajnerom kom 4000         

          
109 Остали материјал за трансфузију         

  Albumin 22% a 10 ml kom 30         
   Papain  liofilizirani ili bromelin kom 50         
  Liss solutio  a 10ml kom 300         

          
110 Серуми за крвне подгрупе         

  Anti   CD   fenotip  a 10ml kom 20         
  Anti   DE   fenotip  a 10ml kom 20         
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111 Имплантанти за дојку         
   Implantati za dojku kom 4         

          
112 Нересорбтивне полипропилен мрежице         

  Neresorbtivne polypropilen mrežice 8*15cm kom 300         
  Neresorbtivne polypropilen mrežice 15*15cm kom 100         
  Neresorbtivne polypropilen  mrezice      30*30cm kom 20         
  Neresorbtivne polyester fiber mrežice 30*30 kom 1         

          
113 Композитне мрежице         

  Kompozitna mrezica za ventralne kile 15x15 kom 2         
   Kompozitne mrezice za ventralne kile 20-30x30cm kom 2         

          
114 Мултиклипсеви         

  
Ugradni titanijumski klipsevi ,L velicine,u kertridžu-sarzeru,sa brojem od 8-

10kom u jednom kertridžu-sarzeru klips 800         
          

115 Појединачни клипсеви         

  
Ugradni titanijumski klipsevi,L velicine,za pojedinacno koriscenje na klip 

aplikatoru  klips 2400         
          

116 Стаплер endogia         

  
Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nozem za 

jednokratnu upotrebu-60mm/34cm-sa 2 uloska za punjenje kom 3         
   Punjenje za linearni stapler endogia za krvni sud kom 6         
  Punjenje za linearni stapler endogia za tkivo kom 6         

          
117 Стаплери  циркуларни         

  

 Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(zakrivljeni) 33 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 30         

  

 Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(kriv) 25 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 3         

  

Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(zakrivljeni) 29 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 15         

  

 Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(prav) 25 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 7         
          

118 Стаплери  линеарни         

  
 Linearni stapler vel.45mm,velicina kvacica 3.5 mm za regularnu debljinu 

tkiva-6 kom kertridža za punjenje sa staplerom kom 1         

  
Linearni stapler vel.45mm,velicina kvacica 4.8 mm za regularnu debljinu 

tkiva-6 kom kertridža za punjenje sa staplerom kom 5         

  
 Linearni stapler vel 60mm,velicina kvacica 3,5mm za regularnu debljinu 

tkiva-6kom kertridža za punjenje sa staplerom kom 5         

  
Linearni stapler vel 60mm,velicina kvacica 4,8mm za vecu debljinu tkiva-

6kom kertridža za punjenje sa staplerom kom 7         
  Punjenje za stapler 45 mm, velicina kvacica 3.5 mm kom 5         
   Punjenje za stapler 45 mm, velicina kvacica 4.8 mm kom 36         
  Punjenje za stapler 60 mm, velicina kvacica 3.5 mm kom 12         
  Punjenje za stapler 60 mm, velicina kvacica 4.8 mm kom 40         

          
119 Газа, компресе         

  Gaza hidrofilna 80x100m kom. 1950         
          

120 Вата санитетска, вата папирна         

  
Vata sanitetska u slojevima urolovana zajedno sa tankim slojem papira a 

1kg,pamucna kom. 2000         
   Paprina vata  kg 980         

          
121 Завоји, више димензија         

   Kaliko zavoj utkani rub 5cmx5m kom. 6000         
  Kaliko zavoj utkani rub 8cmx5m kom. 8000         
  Kaliko zavoj utkani rub 10cmx5m kom. 7000         
  Kaliko zavoj utkani rub 12cmx5m kom. 9000         
  Kaliko zavoj utkani rub 15cmx5m kom. 18000         
  Elasticni zavoj 15x5 kom. 2000         
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122 Turban zavoj             
  Turban zavoj broj 1 kom 2         
  Turban zavoj broj 2 kom 2         
  Turban zavoj broj 3 kom 2         
  Turban zavoj broj 4 kom 5         
  Turban zavoj broj 5 kom 3         
  Turban zavoj broj 6 kom 4         
  Turban zavoj broj 7 kom 4         

          
123 Гипсани завој         

  
 Gipsani zavoj 20cmx3m-vreme kvasenja 3-4sec.,pocetno vreme vezivanja 

2 min.potrebna kolicina vode za aktiviranje oko 35% kom. 6300         
          

124 Фластери 5x5         
  Flaster na platnu 5cmx5m kom. 8500         

          
125 Хидрофибер облоге         

  
 Hidrofiber obloge na bazi natrijum karboksi metil celuloze sa 1,2% srebra, 

NaEDTA i BeCl sa ojačavajućim vlaknima vel 2*45cm kom. 10         

  
Hidrofiber obloge na bazi natrijum karboksi metil celuloze sa 1,2% srebra, 

NaEDTA i BeCl sa ojačavajućim vlaknima vel 10*10cm kom. 800         

  
 Hidrofiber obloge na bazi natrijum karboksi metil celuloze sa 1,2% srebra, 

NaEDTA i BeCl sa ojačavajućim vlaknima vel 15*15cm kom 10         

  Hidrofiber penasta obloga neadhezivna 10x10 cm kom. 700         
   Hidrofiber penasta obloga silikonska adhezivna 12.5x12.5 cm kom. 150         
  Hidrokoloidna obloga vel 10x10 cm kom 700         
  Hidrokoloidni gel a 15g kom. 20         

          
126 Компресивна еласична бандажа без подчарапе         

  
Tubularna ortoza bez prstiju graduisanog pritiska od 40 mm/Hg bez 

podcarape par 55         
          

127 Obloge za rane         

  
Konturna, hidrokoloidna obloga sa aginatima(za predilekciona 

mesta)9x11cm a 5kom kutija 5         
  Transparentna hidrokoloidna obloga 10x10 a 10kom kutija 10         
   Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane nelepljiva 15x15cm a 5kom kutija 5         
  Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane samolepljiva 15x15cm a 5kom kutija 10         
  Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane nelepljiva 15x15cm a 5kom kutija 10         

  
.Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane samolepljiva 15x15cm a 

5kom kutija 10         

  
Hidrokoloidna meka trakasta obloga sa alginatima za duboke rane 3x44cm a 

6 kom kutija 10         
  Hidrogel sa alginatima i CMC za debridman rane 15gr kom 20         

          
128 Фластери 28x10         

  Hipoalergijski flaster 28cmx10m kom. 560         
          

129 Фластери разни         
   Prozirni, perforirani, hipoalergijski hirurski flaster 5cmx9.14 kom. 2000         

  
Flaster za besavno zatvaranje koze, ojacan uzduznim filamentima, 

12mmx100mm 6kom/koverat koverat 100         

  
 Prozirni flaster za zastitu centralne venske kanile sa hlorheksidinom 

8.5cmx11.5cm kom. 150         
  Prozirni flaster za zastitu iv kanile 5x5.7cm sa dve sterilni trakice I okvirom kom. 100         
  Antimikrobna inciziona prekrivka kom. 100         

          
130 Модерне облоге са додатком меда         

  Alginatna obloga sa medicinskim medom 5x5 kom 10         
   Alginatna obloga sa medicinskim medom 10x10 kom 10         
  Contact mrezica sa medicinskim medom 5x5 kom 10         
  Contact mrezica sa medicinskim medom 10x10 kom 10         
  Medicinski med u tubi 20 gr kom 1         

          
131  Сетови за дијализу         

  Komplet set za hemodijalizni tretman, ukljucenje i iskljucenje kom 15000         
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132 Материјал за В.А.Ц терапију         

               Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan a 500m kom 30         

  

             Set za lecenje rana negativnim pritiskom-mala rana  
             ( sadrzi sundjer 10x7.5, 1xsamolepljiva folija 32x25cm,   
             1xpetokanalno crevo za povezivanje rane sa kanisterom kom 20         

  

           Set za lecenje rana negativnim pritiskom-srednja rana (sadrzi   
           sundjer 18x12.5, 2x samolepljiva folija 32x25cm,1xpetokanalnocrevo 
           za povezivanje rane sa kanisterom kom 20         

  

            Set za lecenje rana negativnim pritiskom-velika  rana (sadrzi  
          sundjer 25.6x15 r, 2x samolepljiva folija 32x25cm,1x petokanalno  
          crevo za povezivanje rane sa kanisterom kom 20         

              Petokanalno crevo sa lepljivim diskom prеcnika 10cm kom 20         
          

133 Oбрада рана         
   Vodeni super oksidisani rastvor natrijum hipohlorita a 500ml kom 100         
  Monofilamentno jastuce za debridman fibrinskih naslaga 10cmx10cm kom 10         
  Kompresa sa medom heljde i specificnom jonskom formulom 5x6cm  kom 10         
  Kompresa sa medom heljde i specificnom jonskom formulom 8x10cm kom 10         
  Kompresa sa medom heljde I specificnom jonskom formulom 8x20cm kom 10         

          
134 Материјал за болничку лабораторију         

  Sulfosalicilna kis.pulv. g 4000         
  Erlichov reagens 100 ml sifra art ERALAP kom. 8         
  Litijum hlorid pul gr 100         
  Amonijum oksalat pulv gr 100         

          
135 Уринске траке, Miccrovette EDTA, Miccrovette sa Na-citratom         

  Urinske trake sa 11 parametara kom 10000         
  Miccrovette EDTA 200µl kom 4000         
  Miccrovette za sedimentaciju sa Na citratom kom 20         

          
136 Вакутејнери          

  Vakuum epruveta sa clot aktivatorom 6ml 13x100(crveni zatvarac) kom 12000         
   Vakuum epruveta sa clot aktivatorom 10ml 16x100 (crveni zatvarac) kom 7200         

  
Vakuum epruvete za biohemiju sa aktivatorom koagulacije i gel 

separatorom 5ml 13x100 (zuti zatvarac) kom 40000         

  
Vakuum epruvete za hematologiju K2EDTA 3ml 13x100 (ljubicasti 

zatvarac) kom 43000         

  
Vakuum epruvete za sedimentaciju staklene sa ocitavanjem na 1h, Na 

citrat 1:4 (crni zatvarac) kom 16000         

  
Vakuum epruvete za koagulaciju sa 3.2% Na citratom 1:9, 2.7 ml plasticne 

sa duplim zidom (plavi zatvarac) kom 15000         
  Igle za vakum sistem 21G kom 500         
  .Igle za vakum sistem 20G kom 48000         

  
.Igle za vakum sistem sa indikatorom protoka i zastitnim poklopcem 21G 

kom 200         
  .Holderi sa automatskim odbacivanjem igle kom 30         
  Vakuum epruveta sa trombinom i gelom 13x100 kom 150         
  Kontakt aktivirajuce lancete secivo1.5x2.0 mm kom 2000         
  Poveske sa kopcom  kom 10         

          
137 Пламени фотометар seac         

   LITHIUMCHLORID 5 L 15 mmol/l sc 1         
   STANDARD Na/K/Li  4x5ml sc 2         
   DETERGENT SOL 1x1000ml sc 3         

          
138 Бар код етикете         

                 Bar code etikete 45x35 mm za stampac GK 420tTM kom 300000         
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139 Реагенси за гасни анализатор ABL 800         
                Cleaning solution kom  6         
                Cal 1 sol kom  9         
                Cal 2 sol kom  5         
                 Rinse kom  115         
                Cal gas 1 kom 4         
                Cal gas 2 kom 3         
                Termal paper 8 rolni kom 8         
                 Hep. Kapilare 140µl a 250kom kut 7         
                Heparinizirani spricevi za gasne analize a 100 kom kut 8         

          
140 Реагенси за апарат ABX micros CRP 200         

  ABX minidil LMG 20L kom 15         
  ABX cleaner a 1L kom 25         
  ABX minoclair a 0.5 L kom 3         
   ABX alphalyse a 0.4 L kom 15         
  ABX CRP REA kom 35         
   ABX minotrol CRP kom 12         
  Kapilare K3EDTA a 100kom pac 4         

                
141 Реагенси за апарат PENTRA 80XL             

  Diluent kom 16         
   Eozinofix kom 12         
  Basolyse kom 24         
   Cleaner kom 20         
  Lysebio kom 13         
  Erytrol kom 3         
   Kontrolna krv N  kom 8         
  Kontrolna krv H kom 2         
  Kontrolna krv L kom 2         
                

142 Материјал за рад патолошке лабораторије         
  Ksilol lit 120         
   Mikrotomski nozici,uzani profil  kom  600         
   Bioplast ekstra 56-58 C kg 150         
   Bioplast 52-54 C kg 50         
  DPX (biomount) ml 6000         

  Hematoksilin Mayer  lit 12         
  Nosaci parafinskog kalupa  kom  15000         
  Killik medijum za smrznute rezove kom  6         
  Plasticne mape za histologiju a 20 kom kom  20         
   Plasticne mape za histologiju a 40 kom kom 20         
   Izopropil alkohol  lit 2         
  Rukavice zastitne kevlar vel XL par 5         
  Cervikalne spatule  kom  500         
   Cervikalne cetkice kom  500         
  Bio fix fiksativ za citologiju  ml 1500         
   Srebro nitrat gr 50         
  Drzac za set za bojenje za 25 plocica kom 6         
  .Laboratorijski tajmer digitalni kom 5         
   Metil alkohol ml 2         
  Aceton za histologiju lit 1         

          
143 Лабораторијско стакло         

  Bakterioloske epruvete 16x100 kom  250         
  Bakterioloske epruvete 16x160 kom  250         
  Pokrovna stakla 18x18 kom  200         
  Predmetna stakla  brusena kom 10000         
  Centrifuske epruvete 10ccm, negraduisane kom 500         
  Pokrovna stakla 24x24 kom 5000         
  Pokrovna stakla 24x50 kom 10000         
  Pokrovna stakla 24x40 kom 12000         
  Pokrovna stakla 24x60. kom 6000         
  Predmetna stakla obicna kom 20000         
  Petrijeva solja kom 10         
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144 Цемент         

  

 Cement sterilni kostani pmma,obojen od 40g sa dodatkom jednog  
antibiotika sirokog spektra delovanja.Obavezna mogucnost isporuke cementa fabricki 
upakovanog u zatvoren sistem za mesanje aplikovanje u vakumu. kom 140         

  

Setovi za mesanje i aplikovanje kostanog cementa u vakuumu.Razliciti 
setovi za razlicite namene(kuk, koleno). Razlicite zapremine(20-120gr) za primarne i 
revizione procedure sa mogucnoscu i mesanja i aplikovanja cementa u vakuumu kom 120         

                
145 Уградни материјал у ортопедији         

   Srafovi(kortikalni, spongiozni, maleolarni) kom 1300         
  Ploca za dinamičku kompresiju široka , anatomska(za prox humerus) kom 5         

   Ploca za dinamičku kompresiju široka , anatomska(za distalni humerus) kom 
3 

        
   Ploca za dinamicku kompresiju siroka, anatomska (distalni femur) kom 5         
   Uska plocica za kosti (podlaktica, fibula) kom 40         
   Kursner igle razlicite debljine kom 150         
  T ploca 3-8 otvora kom 12         
   Intramedularni klin sa zakljucavanjem - femur kom 5         
  Zice razlicitih promera  met 20         
  Ravna ploca za femur razlicite duzine kom 5         
   Kondilarne ploce razlicitih duzina (od 6-14 kort perforacija) kom 5         
  L ploce za proks. tibiju  kom 6         
  T plocice za distalni radius kom 5         

          
146 Dinamicka ploca i zavrtnji             

  
                Dinamička klin  ploča (dinamička  ploca razlicite duzine femoralnog dela, sa 
dva paralelna glavenovratna srafa) kom 137         

  Spongiozni glavenovratni zavrtnji kom 274         
 
 

Датум                                                         М.П.                                                           Понуђач 
 
 

   

Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 90 дана) 
 Рок испоруке:_____________ дана (не дужи од 24 сата). 
 Рок важења понуде:_____ дана (не краћи од 60 дана) 
 Напомена:  

  Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које  
достављапонуду.  

  Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
  Табелу потписује и печатом оверава на  крају на месту предвиђеном за печат и потпис. 

  
ОБЈАШЊЕЊЕ: 
НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 93. ЗЈН-А, ДА ОД ПОНУЂАЧА ЗАХТЕВА ДОДАТНА ОБЈАШЕЊА, 
КАТАЛОГЕ И ДРУГА ДОКУМЕНТА КОЈА ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА, А КОЈА ЋЕ МУ 
ПОМОЋИ ПРИ ПРЕГЛЕДУ, ВРЕДНОВАЊУ И УПОРЕЂИВАЊУ ПОНУДА.
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 
 
 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

Прaвна лица и предузетници: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда; 
 

2 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 
 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих 

Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

Правна лица, предузетници и физичка лица: 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
не старијих од два месеца од дана отварања понуда. 
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4 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке 

Прaвна лица и предузетници: 
       Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, 

издата од стране надлежног органа, Решење 
Министарства здравља о испуњавању услова за 
промет на велико и Решење Агенције за Лекове и 
Медицинска средства 

  * уколико понуђено средство/лек не подлеже упису у 
Регистар АЛИМС-а, понуђач је у обавези да достави 
мишљење АЛИМС-а о истом 
 

5 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 
изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде 

понуђач доказује достављањем Изјаве(Образац 
5),којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове из чл. 75. 
ст. 2  

 
 
 

1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Став 2 Закона, и то:  

 
1)Услов:Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач у последње две 
године (2014.г, и 2015.г) извршио услуге које су предмет јавне набавке најмање у  износу дате понуде; 
Доказ:Завршни рачун за 2014.г и 2015.г. или Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре. 
 
2) Услов: Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за 
подношење понуда; 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а која ће обухватити захтевани 
период. 
 
3) Услов: Кадровски капацитет 
Доказ: Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог дипл.фармацеута/лекара ( Образац 6) и М 
образац, фотокопија радне књижице, уговора о раду. 
 
4)Услов:Технички капацитет – Да понуђач поседује једно доставно возило 
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно возило ( Образац 7) и фотокопија саобраћајне дозволе 
 
 
5)Услов:Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
Доказ: Бланко  сопствена  меница,  која  мора  битиевидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне 
банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо,  са  назначеним  износом  од 5%  
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена  копија  картона  депонованих  потписа  
који  је издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу – писму.  Рок  важења  
менице  је  30 дана од дана отварања понуда.  
 
6)Услов:Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
Доказ: Образац изјаве (Образац 8) понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења - меницу за добро 
извршење посла 
 
7) Услов/Доказ: За партију 141понуђач мора доставити копију из паковања контрола где се виде вредности 
контролних крви ѕа хематолошки апарат Pentra 80xl 
 
8) Услов/Доказ: За партије 90, 91, 92,94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 потребно је доставити каталог са 
обележеним каталошким бројевима за горе наведене партије 
 

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75.став 1.тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
 
 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, 
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о 
испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органаали је 
дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у 
писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју 
писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: 
 
 Понуда мора да садржи попуњен по свим ставкама, оверен и потписан: 

 
• Образац III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

• Образац понуде 
• Образац структуре понуђене цене 
• Образац трошкова припреме понуде 
• Образац изјаве о независној понуди 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75. ст. 2 ЗЈН 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75ЗЈН, уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем 
• Образац изјаве о кадровском капацитету 
• Образац изјаве о техничком капацитету 
• Модел уговора 
• Меница и менично овлашћење ( на 5% вредности од вредности понуде (без ПДВ-а) за озбиљност понуде за ЈНВВ 

08/2016.(Образац саставља понуђач) 
• Образац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла 
• Остали обрасци тражени конкурсном документацијом 

 
 

Понуда мора да садржи доказе о испуњавању додатних услова. 
 
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у  
конкурсној документацији:   
 
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или 
одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат у супротном 
понуда ће бити одбијена. 
Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације.    
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.   
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима, на 
преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације.  
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се 
прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач 
непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена. 
 
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 
лица понуђача.   
 
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.    
 
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, контакт особу и  mail адресу. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  
 
Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком:  
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„ Понуда за јавну набавку добара– Санитетски материјал, партија_____________________      ЈНВВ бр.08/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ “  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.06.2016.године у 10:00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема 
и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и 
сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
4.ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка је обликована у 146 партија. 
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије. Све партије су наведене у Обрасцу III Техничке 
карактеристике ( спецификације) који је саставни део конкурсне документације. Са понуђачем коме се додели уговор за 
више партија биће закључен један уговор. 
 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за 
подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул. Братства Јединства бр. 135, 
12000 Пожаревацса назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добара,) – ЈНВВ бр.08/2016.НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавку (добара) – ЈНВВ бр.08/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавку (добара ) – ЈНВВ бр.08/2016- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добара)ЈНВВ бр.08/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на 
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси 
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај 
подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачем, сви подизвођачи, морају да испуњавају обавезне услове, а 
испуњеност обавезних услова доказују на исти начин као и понуђач. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних 
обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 
тражених услова. 
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9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. 
тач.1)до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у поглављуIVконкурсне 
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга 
и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимално 30 дана и максимално 90 дана од дана пријема испостављеног рачуна. 
Корисник услуга ће сукцесивно вршити плаћање у складу са динамиком извршења услуга. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
10.2. Захтев у погледу рока извршења услуге: 
Понуђач ће сукцесивно испоручивати робу по захтеву наручиоца ( својим возилима ), најкасније 24 сата од подношења 
захтева. 
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача. 
Место испоруке је F-co Корисника услуга, ул.Братства јединства 135, Пожаревац, болничка апотека. 

10.3Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
Услучају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике. 
 
13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
Бланко  сопствену  меницу,  која  мора  битиевидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне банке  
Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо,  са  назначеним  износом  од 5%  од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена  копија  картона  депонованих  потписа  
који  је издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу – писму.  Рок  важења  
менице  је  30 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац  ће  уновчити  меницу  дату  уз  понуду  уколико:  
понуђач  након  истека  рока  за  подношење  понуда  повуче, опозове  или  измени  своју понуду;  понуђач  коме  
је  додељенуговор  благовремено  не  потпише  уговор  о  јавној  набавци;понуђач  коме  је  додељен  уговор  не  
поднесе средствообезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевимаиз  конкурсне  документације.  
Уколико  понуђач  не  доставименицуили менично овлашћење понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 
Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
 
Понуђач уз понуду достављаОбразац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења - меницу за добро 
извршење посла. 
Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  
средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, захтев за регистрацију менице, 
картон депонованих потписа и менично овлашћење за попуну у висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора 
без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  од  примопредаје уговорених  добара  без  примедбе  
Наручиоца.  
 Наручилац  ће уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  
обавезе  у  роковима  и  на начин  предвиђен  Уговором.  Меница  за  добро  извршењепосла биће на писани 
захтев враћена Понуђачу у року од 30дана  након  извршења  уговорних  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  
да  достави  и  следећа  документа:Прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћењеНаручиоцу  за  
попуњавање  и  подношење  исте  менице надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију 
Картона депонованих потписа (овера картонаод  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7дана  од  
дана  који  је  предвиђен  за  потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  (  обрасца  са  навођењем  лица 
влашћених за заступање Понуђача) 

 
 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресунаручиоца: Општа болница Пожаревац, ул. 
Братства Јединства бр.135, 12000 Пожаревац, и електронске поште на e-mailnabavnabopo@gmail.com или факсом на 
број 012/550-585 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације,ЈНВВ бр.08/2016.”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 
дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно 
да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (чл.82 ЗЈН) 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивање позива за 
поднишење понуда у поступку јавне набавке: 
 1) Посупао супротно забрани из члана 23 и 25 ЗЈН-а 
 2) Учинио повреду конкуренције 
 3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, 
 након што му је уговор додељен 

4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испињавао своје обавезе по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 
 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТКРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће се дати понућачу који је понудио дужи рок 
плаћања, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија је понуда прва приспела 
наручиоцу. 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 
поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица 
сноси понуђач. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу 
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mailnabavnabopo@gmail.com, 
факсом на број012/550-585 или препорученом пошиљком са повратницомна дресу: Општа болница Пожаревац, ул. 
Братства јединства бр.135, 12000 Пожаревац. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.Након доношења одлуке Наручиоца по предметној јавној набавци рок за достављање 
Захтева за заштиту права је десет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева за 
заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,сврха: Републичка 
административна такса за набавку 08/16 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара,ако се захтев за заштиту права 
подноси пре отварања понуда, односно 0.1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу 
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5) Закона.  
 
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  
Измене током трајања уговора предвиђене чланом 115. Став 1 ЗЈН (Сл. Гласник РС број 68/15): Наручилац може након 
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.  
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5)  Изјава о поштовању обавеза иза члана75 став 2 ( Образац5) 
7) Образац  изјаве о кадровском капацитету  (Образац 6); 
8) Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 7); 
9) Образац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла(Образац 8) 
10) Менично овлашћење ( на 5% вредности од вредности понуде (без ПДВ-а) за озбиљност понуде за ЈНВВ 08/2016 
(Образац саставља понуђач) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац 1) 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку:ЈНВВ бр.08/2016 – Санитетски материјал, за 
партије од 1 до 146. 
 
Понуђач доставља понуде за партије : ( на линији уписати број партије за коју се подноси понуда с тим што се 
може навести група партија навођењем од – до ) 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Датум          Потпис овлашћеног лица 

 М. П.  
___________________       ___________________ 
 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи 
број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
Датум          Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  
_____________        _____________________ 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико 
има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 

 
 
 

Датум           Потпис овлашћеног лица 
 М. П.  

_____________         _____________________ 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

У поступку јавне набавке услуга – ЈНВВ 08/2016 – Санитетски материјал, учесници у заједничкој понуди овлашћују 
понуђача: ____________________________, да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, 
укључујући и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке. 
 
 
 

1) Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем 
је:___________________________________________________________________________________________ 

2) У име групе понуђача уговор ће потписати_________________________________________________________ 

3) Средство финансијског обезбеђења издаће _________________________________________________________ 

4) Рачун за плаћање ____________________ издаваће_________________________________________________ 

5) Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора 
су:___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Овлашћена лица понуђача: 
 
1 .Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
2. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
3. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
4. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
5. Понуђач_______________________, овлашћено лице____________________, потпис__________ 
 
 
 
Напомена:  Потписати и оверити печатом 

 
 
 

 
 
Датум            Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  
_____________          _____________________ 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:ЈНВВ 08/216 – Санитетски материјал 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а: 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

 

 
Рок и начин плаћања: 
(минимално 30 дана и максимално 90 
дана од дана пријема испостављеног 
рачуна) 
 

 

 
Рок важења понуде: 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 
 

 

 
Рок испоруке: 
 

 

 
Место испоруке: 
 

 

 
 
Датум        Потпис овлашћеног лица 

 М. П.  
_____________________________    ________________________________ 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
(Образац 2) 

 
 
 
 
 

Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

Вредност 
(количина Х 

цена) 

Вредност (кол. 
Х цена са ПДВ-

ом) 

1 Средства за дезинфекцју инструмената 

  
  Monovalentni enzimski deterdzent sa vremenom dejstva 1-3min 

kom. 150       
    0.55% ortoftalaldehid sol kom. 160       

ukupno:     
2 Средства за дезинфекцију коже 
  .Laurilsulfat,stearamid DEA,lactic acid undecilin acid kom. 1500       
   Etanol ,2-propanol,1.2 biphenylol,sorbitol kom. 2000       
   Octenidindihydrochlorid,2-phenoxyethanol kom. 150       

  

 Isopropanol 45%,n-propanol10%,2-biphenylol0.2%,vodonikperoksid 
rastvor 30%-0.33%,preciscena voda,boja(chinoligelb E 104,Gelborange SE 
110,Brillantschwarz BN E 151 

kom. 150       
  Benzalkonijum hlorid, phenoxyetanol, aminoalkilglycine a 2l kom. 300       

ukupno:     
3 Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор 
   Benzalkonijum hlorid 1% rastvor kom. 500       
   Benzalkonijum hlorid 5% rastvor kom. 700       

ukupno:     
4 Dezinfekcione, sporocidne maramice           

  
Univerzalne maramice za dezinfekciju ruku povrsina I opreme a 

200kom(benzalkonijum hlorid,propan-1.2-diol) pac 20       

  
Sprej za dezinfekciju povrsina I filtera klima uredjaja(benzalkonijum 

hlorid, propan-1.2-diol) a 500ml kom 20       

  
Sporocidne maramice impregnirane persircetnom kiselinom(natrijum 

karbonat peroksihidrat, tetra acetil etilen diamin) a 25 kom pac 10       
ukupno:     

5 Таблете хлора 
  Tablete hlora kom. 20000       

ukupno:     
6 Таблете формалдехида 
  Tablete formaldehida kom. 500       

ukupno:     
7 Етанол концентровани 
   Etanol koncentrovani a 1L lit 10       
   Etanol dilutus a 1 lit lit 4000       

ukupno:     
8 Апсолутни алкохол 
   Apsolutni alkohol lit 500       

ukupno:     
9 Хемикалије 
  Aetar a 1 l lit 6       
  Borna kiselina a 1 kg kg 5       
   Glicerin a 1 l lit 50       
   Glukoza bezvodna kg 10       
   Kalijum hlorid pulvis a 1gr kg 7       
  Medicinski benzin a 1l lit 300       
  Sol Na citrat 3.8% ml 200       
   Natrijum hlorid kg 3       
  Parafin cvrsti a 1 kg kg 86       
   Parafin tecni a 1 l lit 50       
   Ricinus a 1 l lit 30       
   Talcum pulvis kg 13       
  Ambifilna podloga kg 16       
   Vazelin beli kg 43       

ukupno:     
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Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена (без 
ПДВ-а) 

Вредност 
(количина Х 

цена) 

Вредност 
(кол. Х цена 
са ПДВ-ом) 

10 Хемикалије п.а. и обичне хемикалије 
   Formalin sol  37% lit 2       

   Formalin sol  4%, puferovan lit 580       

   Gimza ml 100       

   Hidrogen sol 3% 1 lit lit 500       

   Hidrogen conc a 1 lit lit 5       

   Jod pulvis g 100       

  May Grinvald  ml 100       

  Metanol lit 5       

  Pandy reagens ml 100       

   Lugolov rastvor a 100ml lit 3       

  Metilen blue ml 7000       

ukupno:     
11 Абдоминални дренови 

   Abdominalni dren 20CH kom 30       

   Abdominalni dren 21CH kom 10       
   Abdominalni dren 22CH kom 50       
   Abdominalni dren 24CH kom 150       
   Abdominalni dren 26CH kom 300       
  Abdominalni dren 27CH kom 10       
   Abdominalni dren 28CH kom 220       
   Abdominalni dren 30CH kom 100       
   Abdominalni dren 32CH kom 100       

ukupno:     
12 Аспирациони катетер 

   PVC aspiracioni  kateter  10G kom 500       
   VC aspiracioni kateter  12G kom 500       
   PVC aspiracioni kateter 14 G kom 1200       
   PVC aspiracioni kateter  16G kom 4000       
   PVC aspiracioni kateter 18 G kom 3500       
   PVC aspiracioni kateter 8G kom 1200       
  PVC aspiracioni kateter 6G kom 2000       
   PVC  aspiracioni  kateter  atraumatski   kom 25       
   Set za usnu aspiraciju beba fg 6 ili 8 kom 200       

ukupno:     

13 Blakemore сонда 
   Sonda za zaustavljanje krvarenja iz duodenuma (Blakemore) kom 3       

ukupno:     
14 Cistofix 
   Cistofiks sa balonom  (set za punkciju besike) 9.12 CH kom 12       

ukupno:     
15 Дренажне вакум боце  
   drenazne vakum boca, jednokratna, sa harmonikom, PVC a 200ml kom 50       

   drenazne vakum boca, jednokratna, sa harmonikom, PVC a 400ml kom 20       

   drenazne vakum boca, PVC , za jednokratnu upotrebu kom 200       

ukupno:     
16 Foly катетер 

  . Urinarni kateter sa balonom sa ojacanim zadebljalim vrhom 16CH/FR-Foly kom 600       
   Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom18CH/FR-Foly kom 3000       
   Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom20GH/FR-Foly kom 3000       
   Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom22CH/FR-Foly kom 1600       
   Urinarni kateter sa balonom  sa ojacanim zadebljalim vrhom24CH/FR-Foly kom 700       
   Urinarni katetern sa balonom sa ojacanim vrhom 6,8,10,12,14 CH/FR-Foly kom 100       
  Trokraki kateter, drenazni 22 FG  kom 130       

ukupno:     
17 Гастричне сонде 

   Gastricna sonda 8CH  kom 20       
  Gastricna sonda 14CH  kom 30       
  Gastricna sonda 12 CH kom 10       
   Gastricna sonda 16 CH kom 100       
   Gastricna sonda 18CH kom 700       
   Gastricna sonda 20CH kom 400       
   Gastricna sonda 22CH kom 150       
   Gastricna sonda 24CH kom 10       
   Gastricna sonda 30CH kom 50       

ukupno:     
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Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена (без 
ПДВ-а) 

Вредност 
(количина Х 

цена) 

Вредност (кол. 
Х цена са ПДВ-

ом) 

17 Гастричне сонде 

   Gastricna sonda 8CH  kom 20       
  Gastricna sonda 14CH  kom 30       
  Gastricna sonda 12 CH kom 10       
   Gastricna sonda 16 CH kom 100       
   Gastricna sonda 18CH kom 700       
   Gastricna sonda 20CH kom 400       
   Gastricna sonda 22CH kom 150       
   Gastricna sonda 24CH kom 10       
   Gastricna sonda 30CH kom 50       

ukupno:     
18 PVC игле 

   PVC igle 0.45x12mm  kom 50000       
  PVC igle 0,50*25mm kom 100       
   PVC igle 0.60x12mm  kom 100       
  PVC igle 0.80x40mm  kom 120000       
   PVC igle 0.90x40mm  kom 60000       
  PVC igle 1.2x40mm  kom 100000       
  Pvc igla za pen spric 31G x 5/16 (0,25mmx8mm) kom 20       

ukupno:     
19 Игле за узимање артеријске крви за гасне анализе 
  Blood gas sampler kom 300       

ukupno:     
20 Интравенске каниле  

   Intravenska Kanila 14g  kom 200       
   Intravenska kanila 16G kom 1200       
   Intravenske Kanile 17G kom 1500       
   Intravenske Kanile 18G kom 15000       
   Intravenske Kanile 20G kom 28000       
   Intravenske Kanile 22G kom 10000       
  . Intravenske Kanile 24G kom 1000       
  Intravenske Kanile 26G kom 300       
                 Intravenska kanila PUR(poliuretanska) 18G kom 200       
                 Intravenska kanila PUR(poliuretanska) 20G kom 200       
                 Intravenska kanila PUR(poliuretanska) 22G kom 200       

ukupno:     
21 Fogarty катетер 
  Kateter Fogarty vel  2,3, 4, 5, 6, 7 kom 40       

ukupno:     
22 Катетер Nelaton i Jan Kauer сет 

   Nelaton kateter br 8,10 Fg kom 100       
  Nelaton Kateter br 12,14 Fg duzina 40cm-muski kom 350       
   Nelaton Kateter br 16,18 Fg duzina 40cm-muski kom 200       
   Jan-Cauer set 30CH kom 1700       
   Jan-Cauer set32CH kom 100       

ukupno:     
23 Катетер Pezzer 
   Kateter Pezzer 22,28,30,32,34,36,40 CH kom 10       

ukupno:     
24 Кесе за урин 

  PVC kese za urin sa ispustom a 2L kom 13000       
  PVC mini ven pedijatric 25G ili 23G kom 800       
   Bebi kese za urin sterilne kom 600       

ukupno:     
25 Лопате, гуске 
  Lopate PVC kom 20       
  PVC Guske kom 30       

ukupno:     
26 Маске за фото терапију natus Bilibend regular  

            Maske za foto terapiju natus Bilibend regular kom 400       
ukupno:     
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Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

Вредност 
(количина Х 

цена) 

Вредност 
(кол. Х цена 
са ПДВ-ом) 

27 Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за кисеоник, ларингеална маска, црево за анестезију са Y наставком 

  Maska za ventilaciju br 0; 1-silikonska kom 2       
   Maska za ventilaciju br 2- silikonska kom 1       
  Maska za ventilaciju br 3- silikonska kom 2       
   Maska za ventilaciju br 4; 5- silikonska kom 2       
  Nazalni oksigeni set  kom 1300       
   Nazalni oksigeni set -za bebe kom 400       
  Maske za kiseonik sa crevom kom 250       
  Laringealna maska vel 4 kom 1       
   Crevo za anesteziju 150 cm sa Y nastavkom CO2 otvorom, set kom 50       

ukupno:     
28 Наставци за аутоматске пипете 
   Nastavci za automatske pipete Ependorf 2-200µl kom 3000       
   Nastavci za automatske pipete 1000µl kom 3000       
   Nastavci za automatske pipete 200µl SARSTED kom 4000       
  Automatski pipetor 50 µfiksni kom 1       
   Automatski pipetor 100 µl fiksni kom 1       
   Automatski pipetor 500µl fiksni kom 1       
  Automatski pipetor 100-1000 µl kom 1       

ukupno:     
29 Оперативни трокраки катетер 
  Operativni, trokraki, hemostatski kateter za prostatektomiju  22fg kom 50       

ukupno:     
30 Ребрасте конекције за респиратор 
  Rebraste konekcije za respirator kom 500       

ukupno:     
31 Redon дрен 
   Redon dren 8,10CH kom 20       
   Redon dren  12fg kom 10       
   Redon dren 14CH kom 60       
   Redon dren 16CH kom 180       
  Redon dren 18CH kom 580       
  Redon dren 20CH kom 15       

ukupno:     
32 Ректални катетер 
  Rektalni kateter 16,17 CH kom 10       
   Rektalni kateteri 24fg  28CH kom 10       
  Rektalni kateteri 30,32CH kom 2000       

ukupno:     
33 Силиконске маске 

            Silikonske maske za Ambu balon vel 0 I 00 kom 10       
ukupno:     

34 Систем за инфузију и трансфузију 

  PVC infuzioni sistemi kom 100000       
  PVC transfuzioni sistemi kom 6000       
              PVC infuzioni sistem sa mernom biretom kom 500       

ukupno:     
35 Систем за мерење сатне диурезе 

  

Sistem za merenje satne diureze 110cm cev,kesa 2L,kruzna ,kuka za pricvrscivanje,2 
antirefluks ventila 

kom 10       

  

Sistem za merenje satne diureze 150cm cev,kesa 2L,kruzna,kuka za pricvrscivanje,2 
antirefluks ventila 

kom 10       
ukupno:     

36 Системи за скенер  
  Crevo za pumpu -injektor ULRICH XD2020 kom 300       
  Crevo za pacijenta XD2030 kom 2000       

ukupno:     
37 Сонда Chevassu 
  Sonda chevassu kom 5       

ukupno:     
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38 Сонде за исхрану 
                 Sonde za ishranu vel 4F 6F 8F neonatoloske kom 30       

ukupno:     
39 Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију 

  .PVC igle za lumbalnu punkciju 18 G x 90mm kom 25       
   PVC igle za spinalnu anesteziju 18 G x 90mm kom 50       
   PVC igla za spinalnu anesteziju 20G x90mm kom 50       
   PVC igle za spinalnu anesteziju 22Gx90mm kom 350       
   PVC igle za spinalnu anesteziju 22Gx40mm kom 50       
  .PVC igle za spinalnu anesteziju 25Gx90mm kom 400       
  PVC igle za spinalnu anesteziju 27G x90mm kom 50       
   Set za epiduralnu anesteziju kom 50       
  Pencil point igla za spinal.anesteziju 25g*88mm kom 30       

ukupno:     
40 Igle za neurostimulaciju I centralni venski kateteri           
  .Igle za neurostimulator pleksus anestezija 0.8x100mm 21G kom 30       
   Igle za neurostimulator pleksus anestezija 0.55x25mm 22G kom 30       

  
 Centralni venski kateter dvolumenski sa valvula iglom I mogucnoscu EKG 

navodjenja kom 200       

  
 Centralni venski kateter dvolumenski za dijalizu 12F sa valvula iglom I 

mogucnoscu EKG navodjenja kom 120       
   Heparinizirani zatvaraci za kanile 20G,22G kom 15       
   Intravenske kanile sa kisobranom HIV, HCV kom 30       

ukupno:     
41 Igle za punkciju tkiva           
   Igle za biopsiju mekih tkiva 16Gx15cm kom 40       
   Igle za biopsiju mekih tkiva 16Gx10cm kom 40       
   Igle za biopsiju mekih tkiva 14Gx10cm kom 5       
  .Igle za citolosku biopsiju kom 10       
   Igle za biopsiju prostate 18Gx20cm kom 10       
   Igle za sternalnu punkciju 15G,16G,17G18G, kom 10       

ukupno:     
42 Pvc spricevi           
   PVC špric bez igle a 5cc kom 100000       
   Insulinski spric a 1 ml 100IJ, trodelni kom 27000       
   PVC spric bez igle sa zastitnim mehanizmom a 2ml kom 1000       
   PVC spric bez igle sa zastitnim mehanizmom a 5ml kom 1000       

ukupno:     
43 Pvc špricevi 10ml  
                 PVC špric bez igle a 10ml, graduisan na 01ml sa gumom na klipu kom 125000       
                 PVC špric bez igle sa zaštitnim mehanizmopm a 10 ml kom 1000       

ukupno:     
44 Т дрен 
   T-dren vel 10, 12, 14, 16, 18, 20 kom 25       

ukupno:     
45 Торакални дрен са мандреном 
   Torakalni dren sa mandrenom kom 10       

ukupno:     
46 Трахеалне каниле metalne 
   Kanila trahealna, metalna, spoljasnji promer 13mm kom 15       

ukupno:     
47 Trahealne kanile plasticne           

  
 Kanila trahealna,plasticna,spoljasnji promer 12,7mm,unutrasnji promer 

9mm,sa CUFF-om kom 36       
ukupno:     

48 Potrosni materijal za BBRAUN pumpe 

   Perfusor tube 1,5x2,7mm  150cm kom 500       
   Perfusor  spric  LUER LOCK 50ml kom 500       

  
Sistem za infuzionu pumpu, tipa infuzomat  fmS I Space, sa silikonskim 

nastavkom, duzine 250cm kom 200       
ukupno:     
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49 Sistemi I dodaci za primenu citostatika           

  
 Infuzioni filter set, pvc free, za aplikaciju hemoterapije sa filterom od 0.2 

mikrona za infuzionu pumpu Infusomat kom 800       
   Trokraka slavinica  za merenje centralnog venskog pritiska kom 1200       

  
 Sistem za infuziju sa regulatorom za precizno doziranje, pvc free (brojac 

ml/h) sa portom za dodatnu bolus terapiju, bez DEHP kom 400       

  
                Infuzioni sistem sa filterom za vazduh I filterom za tecnost na kraju tubinga bez 
DEHP-a kom 1200       

ukupno:     
50 Intravenske kanile sa mogucnoscu dorzalne verzije            

  

 IV kanile No 18.20.22.24 G sa utisnutim kontrasnim linijama, centalno postavljenim 
fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port , stoperom krvi od hidrofobnog materijala 

I providnom komorom za povrat krvi  kom 6000       

  
IV kanila sa samoaktivirajucim zastitnim klip mehanizmom od uboda, sa mogucnoscu 

dorzalne verzije za velicine 18G(33mm) I 20G(25mm) kom 500       
        ukupno     

51 Тубус ендотрахеални са балоном, армирани т и мандрени 
                  Endotrahealni tubus CH 2.5 kom 10       
   Endotrahealni tubus 3.0 CH sa CUFF kom 15       
   Endotrahealni tubus 3.5 CH sa CUFF kom 20       
   Endotrahealni tubus 4.0 CH sa CUFF kom 15       
   Endotrahealni tubus 4.5 CH sa CUFF kom 15       
   Endotrahealni tubus 5.0 CH sa CUFF kom 25       
   Endotrahealni tubus 5.5 CH sa CUFF kom 25       
   Endotrahealni tubus 6.0CH  sa CUFF kom 50       
   Endotrahealni tubus 6.5 CH sa CUFF kom 50       
   Endotrahealni tubus 7 .0ch sa CUFF kom 250       
   Endotrahealni tubus 7.5CH  sa CUFF kom 1200       
   Endotrahealni tubus 8.5CH  sa CUFF kom 600       
  Endotrahealni tubus 8CH  sa CUFF kom 600       
   Endotrahealni tubus 9 CH  sa CUFF kom 30       
   Endotrahealni tubus 9,5 CH  sa CUFF kom 20       
   Tubus armirani sa cuff br.3,5 kom 5       

  
Tubus armirani sa cuff. Br.4,0 

kom 5     
  

  
 Tubus armirani sa cuff   br 4,5  

kom 5     
  

   Tubus armirani sa cuff br 5,0 kom 5       
  Tubus armirani sa cuff br.5,5 kom 5       
   Tubus armirani sa cuff br.6,0 kom 5       
   Tubus armirani sa cuff   br  6,5  kom 5       
   Tubus armirani sa cuff   br  7,0 kom 5       
   Tubus armirani sa cuff   br  7,5 kom 5       
   Tubus armirani sa cuff    br 8,0 kom 5       
  Tubus armirani sa cuff    br 8,5 kom 5       

  Mandreni za tubuse  kom 15       

ukupno:     
52 Умбиликарни венски катетер 

                Umbilikarni venski kateter 4F  6F kom 20       
ukupno:     

53 Сонде уретарне 
                Sonda uretarna prava  kom 1       

ukupno:     
54 Уретерални стентови 

                D-J ureteralni stentovi CH 6, duzine 28 cm kom 28       
              

55 Airway 
   Airway br.2 kom 20       
   Airway  br 3 kom 20       
   Airway  br 4 kom 20       
   Airway  br 5 kom 20       
   Airway br 00 kom 20       
   Airway br 0 kom 10       

ukupno:     
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56 Potrosni materijal za DRAGER aparat za anesteziju 
  Balon za disanje od latexa visekratni a 1,5 lit kom 5       
   Balon za disanje od latexa visekratni a 2,0 lit kom 5       
  Balon za disanje od latexa visekratni a 2,3 lit kom 8       

   Balon za disanje od latexa visekratnia 3.0 lit kom 8       

  
 Balon za disanjeod latexa visekratni a 0.5lit 

kom 5       

  

 Balon za disanjeod latexa visekratni a 1lit 

kom 5       

  

Antibakterijski, antivirusni filter za FABIUS TIRO i SAVINA 

kom 2000       

  Antibakterijski filter SAFE STAR 55 za aparat FABIUS TIRO kom 300       
  Filter za endobronhijalnu aspiraciju kom 10       
   Posuda za kondenzaciju vlage kod kapnografije kom 60       
   Click absorber CO2 za aparat FABIUS TIRO kom 30       
  Crevo za kondenzaciju vlage kod kapnografije kom 100       

ukupno:     
57 Чаша за урин 
  Casa za urin,sterilna,sa poklopcem kom  9500       

ukupno:     
58 Прегледне рукавице 
   Pregledne rukavice br. L i XL kom 360000       
   Pregledne rukavice br. S I M kom 310000       
   Pregledne rukavice bez latexa L i XL kom 5000       

ukupno:     
59 Pvc рукавице 
   PVC rukavice kom 200000       

ukupno:     
60 Pvc боце и pvc кутије, апотекарске кесице 
   PVC boca  500ml kom 200       
   PVC boca  1000ml kom 300       
  Apotekarske kese  papirne br 3 kom 2000       
   Apotekarska kesa papirne br 5 kom 2000       
   Apotekarska kesa papirne br 7 kom 2000       
   Apotekarska kesa  papirne br 9 kom  2000       
   Apotekarske papirne kapsule za praskove  kom 5000       

ukupno:     
61 Алергени 

  
 Inhalacioni alergeni-polen korova,polen trave,polen drveca,kucna 

prasina,perje,dlaka psa,dlaka macke,budj,duvan,paraziti zita kom  24       
   Alergen-histamin kom  2       
  Alergen-dermatofagoides kom  2       

ukupno:     
62 Дрвене шпатуле и штапићи 

  Drvene spatule  kom. 40000       
  Drveni stapici  kom. 3000       

ukupno:     
63 ЕКГ и ЕЕГ траке 

  Trake za ultrazvuk Perfect 84x12.5 kom 30       
   HARD MIROR 58X40 kom 25       
   NIHON KONDEN 110-140-150 FQS kom 100       
   CARDIPIA 110X45 kom 700       
   SCHILER AT1 90X90 kom 300       
   MAC 500 90X90X360 za Hellige kom 20       
   SCHILER CARDIOVIT 210X150 kom 70       
  Trake Cardipia 203N 62x45 kom 80       
   CTG papir HPM 1911 kom 50       
  CTG PAPIR HP 151X100X160 kom 50       
   CTG PAPIR BIONET 215X20 kom 50       
   EEG 328X300X1000 kom 30       
  TRAKA ZA ULTRAZVUK MITSUBISHI 110X20 kom 50       
  Traka za CTG BISTOS CO.LTD.SS152-90-80R-01 kom 50       

ukupno:     
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64 ЕКГ електроде 

  Elektrode za EKG samolepljive sa gelom kom 30000       
   Elektrode za EKG samolepljive sa gelom za ergometriju kom 10000       

ukupno:     
65 Есмархова повеска, иригатор, ланцете 

   Esmarhova poveska kom 150       
   Irigator komplet kom 3       
   Lancete kom. 30000       

ukupno:     
66 Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор 

  Gel za ultrazvuk kg 400       
   Gel za defibrilator kg 9       

ukupno:     
67 Гел за уринарне катетере 

  Gel za urinarne katetere, sterilan, pojedinacno pakovanje kom 3150       
ukupno:     

68 Хируршке рукавице 

   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 6 par 140       
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 6.5 par 800       
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 7 par 24000       
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 8 par 17000       
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br. 8,5 par 8000       
  Hirurške rukavice, hipoalergijske br.7.5 par 23000       
   Hirurške rukavice, hipoalergijske br.9,0 par 270       
   Hirurške rukavice bez talka br. 7 par 500       
  Hirurške rukavice bez talka br. 7.5 par 500       
   Hirurške rukavice bez talka br. 8 par 500       

ukupno:     
69 Каљаче, капе, маске 

   Kaljace kom 7000       
  PVC Kape kom 22000       
   PVC Maske hirurske,troslojne,na vezivanje od flisa kom 30000       

ukupno:     
70 Комплет за брис 

  Komplet za bris sterilan, upakovan pojedinacno u kesicu kom 5500       
ukupno:     

71 Лапароскопске навлаке 

   Laparoskopske navlake kom 600       
ukupno:     

72 Program za stome           

  
.Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zakljucavanje vel 40.50.60.kutija 

30kom kutija 10       
   Kesa za ileostomu sa zakljucavanjem vel 40.50.60.kutija 30 kom kutija 20       
  Kesa za urostomu sa mehanizmom za zakljucavanje 40.50.60 kutija 30 kom kutija 1       
  Disk za stomu, vel 40.50.60 kutija 5 kom kutija 60       

  
Postoperativna kesa, 10-100, transparentna , sa prozorom, ispusnim ventilom 

i samolepljivom klemom, kutija 6 komada kom 10       
  Jednodelni komplet za ileostomu vel 10-70, kutija 30kom kutija 2       
  Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60gr/1 kom kom 5       
  Pasta za popunjavanje neravnina oko stome, strip/1kom kom 5       
  .Krema za iritiranu kozu oko stome kom 10       
   Jahac za stomu kom 10       

ukupno:     
73 Маст за бебе 

  Mast za bebe a 250gr kg 75       
ukupno:     

74 Материјал за контролу стерилизације 

  Pro test ampule za biolosku kontrolu par. ster. 121C kom 350       
   Pro-test ampule za biolosku kontrolu par. ster. 134C kom 350       
  Bowie Dick test pack VISA kom 1800       
  Integrator parne sterilizacije a 250 kom kutija 160       
  Autoklav traka-Mikulic kotur kom 200       
   Indikatorske nalepnice za suvu sterilizaciju-kotur od 1000 nalepnica kotur 200       

ukupno:     
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75 Материјал за стерилизацију, papir rolne 

   Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200mm kom 90       
   Rolna za sterilizaciju ravna 400mmx200mm kom 35       
   Rolna za sterilizaciju ravna 300mmx200mm kom 80       

   Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200mm kom 10       
  Papir za sterilizaciju krep zeleni 120x120 kom 300       
   Papir za sterilizaciju krep plavi 120x120 kom  300       
   Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP 160mmx70m kutija 1       
  Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP320mmx70m kutija 2       
  .Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP580mmx70m kutija 2       
   Kesa za sterilizaciju, 90gr polypropilen/PE/PP kom 400       

ukupno:     
76 Материјал за стерилизацију 

   Bakterioloski filter  kom 15       
   Filter za omeksavanje vode kom 12       
  Autoklav traka za aparat Getinge HS 6610 kom 30       
   Igle crvene za pisac za autoklav (disposable markers) kom 10       
   Igle plave za pisac za autoklav kom 10       
   Bakterijsko filter platno 600x300 kom 300       

ukupno:     
77 Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак 

   Narukvica za majku  kom 1500       
  Narukvica za bebe  kom 1500       
  Štipaljka za pupak kom 1500       

ukupno:     
78 Натрон креч 

  Natron kreč,sfericne granule,boje od bele do ljubicaste kg 250       
ukupno:     

79 Неутрална електрода 

  Neutralna elektroda bez kabla kom 100       
ukupno:     

80 Посуда за feces 

  Posuda za feces kom 1300       

ukupno:     
81 Скалпел ножићи  

   Skalpel nozici kom 23800       
ukupno:     

82 Таблетирана со 

  Tabletirana so  kg 2625       

ukupno:     

83 Тестере за колена 

                 Testera za kolena  kom 30       

  Testera za kolena 19.5x86x1.27 kom 30       

ukupno:     

84 Топломер 

   Toplomeri humani kom. 500       

ukupno:     

85 Усници за спирометрију 

  Usnici za spirometriju 25mmx65mm I 29mmmx65mm kom 2500       

ukupno:     

86 Филмови зелени-више димензија 

   RO film a 100 kom zeleni 35x35  pak 60       

   RO film a 100 kom zeleni 24x30  pak 106       

   RO film a 100 kom zeleni 18x24  pak  100       

   RO film a 100 kom zeleni 20x40  pak 60       

  Ro film a 100 kom zeleni 35x43 pak 110       

  RO film a 100 kom zeleni 30x40  pak 64       

  RO film  a   100 kom 10x10 zeleni pak 70       

ukupno:     
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87 Филмови за мамографију 

   Ro film mamografski 20x25 kom 630       

   Ro film mamografski 25x30 kom 270       

ukupno:     

88 Филмови за скенер 

   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5302 35X43  kom 5000       

   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5320 20x25 kom 1000       
ukupno:     

89 Развијач, фиксир 

   RO razvijač mašinski 2x20lit pak 18       

  Ro fiksir mašinski 2x 20 L pak 16       

 
    

90 Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или еквивалент 

  

 Monofilamentni neresorbtivni polibutester konac presvucen bulitenom, N2/0, 
dužine 75cm,igla1/2 kruga, okrugla 26 do 30mm 

kom 500     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N4/0,dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, okrugla 
od 15 do 20mm 

kom 36     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N4/0, dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, kožna 
od 15 do 20mm 

kom 530     

  

  

 Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 kruga,okrugla 
od 13 do 20mm 

kom 50     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 kruga kožna od 
13 do 20mm 

kom 500     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45do 75cm,igla okrugla dupla od 
11 do 17cm 

kom 100     

  

  

 Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,igla kožna od 11 do 
17mm 

kom 150     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,dve igle 
okrugle,1/2kruga veličina 10mm 

kom 12     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N2/0,dužine 75 do 100cm, igla1/2 kruga,  kozna 
od 25 do 30mm 

kom 900     

  

ukupno:     

91 Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom - антибактеријски 

  

 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone sa triclosanom N3/0,dužine 
do 75cm igla okrugla tanka,1/2 kruga, vel od 25 do 30mm 

kom 12     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N2/0,dužine do 75cm igla 
okrugla tanka,1/2 kruga,vel 25 do 30mm 

kom 100     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N3/0,dužine do 75cm igla 
okrugla tanka, 1/2 kruga, vel 25 do 30mm 

kom 80     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N2/0, dužine 75cm,igla 
okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm 

kom 12     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N3/0,dužine 75cm,igla 
okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm 

kom 12     

  

  

Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N4/0,dužine do 75cm igla 
okrugla tanka, 1/2 krug, vel 20 do 22mm 

kom 12     

  

ukupno:     

92 Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски 

  

Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin antibakterijski konac N3/0,dužine 
75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm 

kom 36     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910-i konac N2/0,dužine 75cm,igla 
okrugla tanka 1/2,vel 25 do 30mm 

kom 1138     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910 -konac N3/0,dužine 75cm,igla 
okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm 

kom 1000     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910- konac N4/0,dužine 75cm,igla 
okrugla tanka 1/2 kruga,vel 20 do 25mm 

kom 400     

  

  

.Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 5/0, duzina konca 75 cm igla 1/2 
kruga, 17mm  

kom 144     

  

  

Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 6/0, duzina konca 70 cm igla 1/2 
kruga, 17mm  

kom 144     

  

  

Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 7/0, duzina konca 45 cm igla 1/2 
kruga, 7mm  

kom 12     

  

ukupno:     
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93 Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или еквивалент 

  Oksidisana regenerisana celuloza/ hemostatski resorbtivni suđer/ vel 7x15 cm kom 150       

  
 Neresorbtivni sintetski monofilamentni poliamid konac N1, dužine od 150 do 

200cm kom 300     

  

   Oksidisana regenerisana celuloza/ netkana 2,5 x 5,2 Ā 10 kom kutija 1       

ukupno:     

94 Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент 

  

 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N2, dužine 75cm igla 
okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm 

kom 1080     

  

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N1, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 1080     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N0, dužine 75cm igla 
okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm 

kom 540     

  

  

Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N2/0, dužine 75cm igla 
okrugla 1/2 kruga, veličine od 25 do 30mm 

kom 540     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N3/0, dužine 75cm igla 
okrugla 1/2 kruga, veličine od 25 do 30mm 

kom 540     

  

ukupno:     

      

95 Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења 

  ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 3mm kom 20       

ukupno:     

96 Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана 

  

 Žičani hirurški set za tretman dehiscencija rana dužine od 75 do 90cm sa dve 
igle i sunđeroplastičnim podložcima za zaštitu kože 

kom 15     

  

ukupno:     

97 Синтетички ресорбтивни конац, полиглактин или еквивалент  

  

Resorbtivni sintetički upredeni konac N4/0 dužine 75cm igla 1/2 kruga, 
okrugla konusna veličine 20-22mm 

kom 40     

  

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N5/0 dužine 75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla konusna veličine 20-22mm kom 200     

  

  

 Resorbtivni sintetički upredeni konac N6/0 dužine 60-75cm igla 1/2 kruga, 
kožna veličine 10-20mm 

kom 80     

  

  

Resorbtivni sintetički upredeni konac N6/0 dužine 60-75cm igla 1/2 kruga, 
okrugla veličine 10-20mm 

kom 80     

  

  

 Resorbtivni sintetički upredeni konac N7/0 dužine 60-75cm igla okrugla, 
veličine 5-1mm 

kom 40     

  

ukupno:     

98 Синтетски ресорбтивни poly4hydroxybutyrate 

  
Sintetski resorbtivni poly4hydroxybutyrate, USP1, dužina igle 48, polovina 

kruga, 150 cm loop a 24 kom kutija 2     

  

ukupno:     

99 Монофиламентни нересорбтивни nylon конац 

  

Monofilamentni neresorbtivni black nylon sa dve igle, 3/8 kruga, spatulaste 
veličine od 6 do 7mm 

kom 120     

  

ukupno:     

100 Монофиламентни нересорбтивни конац полипропилен 

  

 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 100cm N1, igla 
okrugla, veličine 40-50mm 

kom 200     

  

  

 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 100cm N1, igla kožna, 
veličine 
 40 -50mm kom 200     

  

  

 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 75-100cm N0, igla 
okrugla 1/2, veličine 30-40mm 

kom 200     

  

  

Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 75-100cm N2/0, igla 
okrugla 1/2 kruga, veličine 26-30mm 

kom 500     

  

  

 Monofilamentni neresorbtivni polipropilen dužine od 75-100cm N3/0, igla 
kožna 1/2 kruga veličine 26-30mm 

kom 1500     

  

  

Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac dužine 75cm, igla dupla 
prava 60mm 

kom 10     

  

ukupno:     
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101 Конац на клубету или камену- лан 

   Laneni konac N 30 m 10000       

   Laneni konac N 50 m 10000       

   Laneni konac N 70 m 5000       

ukupno:     

102 Монофиламентни нересорбтивни полипропилен конац 

  

Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac N5/0, igla veličine 16mm, 
zavinuta, kožni vrh 

kom 12     

  

  

Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac N6/0, igla veličine 16mm, 
zavinuta, kožni vrh 

kom 12     

  

  
Monofilamentni neresorbtivni polipropilen konac N7/0, igla kozna 1/2 kruga 

10-20mm duzine  kom 12     

  

ukupno:     

103 Синтетски упредени нересорбтивни конац  

  

Upredeni neresorbtivni konac N2/0, igla veličine 26mm, zakrivljena, kožni 
vrh 

kom 12     

  

  
 Upredeni neresorbtivni konac N3/0, igla veličine 20mm 1/2 kruga obrnuto, 

kožni vrh kom 12     

  

  

Upredeni neresorbtivni konac N4/0, igla veličine 20mm 1/2 kruga obrnuto, 
kožni vrh 

kom 12     

  

  

 Upredeni neresorbtivni konac N5/0, igla veličine 20mm 1/2 kruga obrnuto, 
kožni vrh 

kom 12     

  

ukupno:     

104 Цервикс сет 
                  Cervix set (set za serklaz)  kom 72       

ukupno:     

105 Сет за епизиотомију 
                  Set za epiziotomiju kom 240       

ukupno:     

106 Тестови за трансфузију 

   Testovi hepatitis C, licencirani kom 7200       

   Testovi za hepatitis B  kom 7200       

   Testovi za HIV , verzija antitelo-antigen kom 7200       

  Testovi za sifilis  kom 5200       

  Evolis tips 1100 mikrolitara kom 3840       

ukupno:     

107 Серуми за крвне групе           

   Seraclon anti -HG 10ml kom 600       

   Serum anti A a 10ml kom 480       

  Serum anti AB a 10ml  kom 480       

   Serum anti B a 10ml kom 480       

  Serum anti D a 10ml kom 480       

        ukupno:     

108 Кесе за крв 

  PVC dvostruke kese za krv a 350ml,450ml sa vacutajnerom kom 4000       

ukupno:     

109 Остали материјал за трансфузију 

  Albumin 22% a 10 ml kom 30       

   Papain  liofilizirani ili bromelin kom 50       

  Liss solutio  a 10ml kom 300       

ukupno:     

110 

Серуми за крвне подгрупе 

  Anti   CD   fenotip  a 10ml kom 20       

  Anti   DE   fenotip  a 10ml kom 20       

ukupno:     
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111 Имплантанти за дојку 

   Implantati za dojku kom 4       

ukupno:     

112 Нересорбтивне полипропилен мрежице 

  Neresorbtivne polypropilen mrežice 8*15cm kom 300       

  Neresorbtivne polypropilen mrežice 15*15cm kom 100       

  Neresorbtivne polypropilen  mrezice      30*30cm kom 20       

  Neresorbtivne polyester fiber mrežice 30*30 kom 1       

ukupno:     

113 Композитне мрежице 

  Kompozitna mrezica za ventralne kile 15x15 kom 2       

   Kompozitne mrezice za ventralne kile 20-30x30cm kom 2       

ukupno:     

114 

Мултиклипсеви 

  
Ugradni titanijumski klipsevi ,L velicine,u kertridžu-sarzeru,sa brojem od 8-

10kom u jednom kertridžu-sarzeru klips 800     

  

ukupno:     

115 Појединачни клипсеви 

  
Ugradni titanijumski klipsevi,L velicine,za pojedinacno koriscenje na klip 

aplikatoru  klips 2400     

  

ukupno:     

116 Стаплер endogia 

  

Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nozem za 
jednokratnu upotrebu-60mm/34cm-sa 2 uloska za punjenje 

kom 3     

  

   Punjenje za linearni stapler endogia za krvni sud kom 6       

  Punjenje za linearni stapler endogia za tkivo kom 6       

ukupno:     

117 Стаплери  циркуларни 

  

 Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(zakrivljeni) 33 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 30     

  

  

 Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(kriv) 25 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 3     

  

  

Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(zakrivljeni) 29 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 15     

  

  

 Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu(prav) 25 mm/5.5 mm sa 
mogucnoscu podesavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2.5 mm-1 mm 

kom 7     

  

ukupno:     

118 Стаплери  линеарни 

  

 Linearni stapler vel.45mm,velicina kvacica 3.5 mm za regularnu debljinu 
tkiva-6 kom kertridža za punjenje sa staplerom 

kom 1     

  

  

Linearni stapler vel.45mm,velicina kvacica 4.8 mm za regularnu debljinu tkiva-
6 kom kertridža za punjenje sa staplerom 

kom 5     

  

  

 Linearni stapler vel 60mm,velicina kvacica 3,5mm za regularnu debljinu tkiva-
6kom kertridža za punjenje sa staplerom 

kom 5     

  

  

Linearni stapler vel 60mm,velicina kvacica 4,8mm za vecu debljinu tkiva-6kom 
kertridža za punjenje sa staplerom 

kom 7     

  

  Punjenje za stapler 45 mm, velicina kvacica 3.5 mm kom 5       

   Punjenje za stapler 45 mm, velicina kvacica 4.8 mm kom 36       

  Punjenje za stapler 60 mm, velicina kvacica 3.5 mm kom 12       

  Punjenje za stapler 60 mm, velicina kvacica 4.8 mm kom 40       

ukupno:     

119 Газа, компресе 

  Gaza hidrofilna 80x100m kom. 1950       

ukupno:     

120 Вата санитетска, вата папирна 

  

Vata sanitetska u slojevima urolovana zajedno sa tankim slojem papira a 
1kg,pamucna 

kom. 2000 

  

  

  

   Paprina vata  kg 980       

ukupno:     
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121 Завоји, више димензија 

   Kaliko zavoj utkani rub 5cmx5m kom. 6000       

  Kaliko zavoj utkani rub 8cmx5m kom. 8000       

  Kaliko zavoj utkani rub 10cmx5m kom. 7000       

  Kaliko zavoj utkani rub 12cmx5m kom. 9000       

  Kaliko zavoj utkani rub 15cmx5m kom. 18000       

  Elasticni zavoj 15x5 kom. 2000       

ukupno:     

122 Turban zavoj           

  Turban zavoj broj 1 kom 2       

  Turban zavoj broj 2 kom 2       

  Turban zavoj broj 3 kom 2       

  Turban zavoj broj 4 kom 5       

  Turban zavoj broj 5 kom 3       

  Turban zavoj broj 6 kom 4       

  Turban zavoj broj 7 kom 4       

ukupno:     

123 Гипсани завој 

  

 Gipsani zavoj 20cmx3m-vreme kvasenja 3-4sec.,pocetno vreme vezivanja 2 
min.potrebna kolicina vode za aktiviranje oko 35% 

kom. 6300 

  

  

  

ukupno:     

124 Фластери 5x5 

  Flaster na platnu 5cmx5m kom. 8500       

ukupno:     

125 Хидрофибер облоге 

  
 Hidrofiber obloge na bazi natrijum karboksi metil celuloze sa 1,2% srebra, 

NaEDTA i BeCl sa ojačavajućim vlaknima vel 2*45cm kom. 10 

  

  

  

  
Hidrofiber obloge na bazi natrijum karboksi metil celuloze sa 1,2% srebra, 

NaEDTA i BeCl sa ojačavajućim vlaknima vel 10*10cm kom. 800 

  

  

  

  
 Hidrofiber obloge na bazi natrijum karboksi metil celuloze sa 1,2% srebra, 

NaEDTA i BeCl sa ojačavajućim vlaknima vel 15*15cm kom 10 

  

  

  

  Hidrofiber penasta obloga neadhezivna 10x10 cm kom. 700       

   Hidrofiber penasta obloga silikonska adhezivna 12.5x12.5 cm kom. 150       

  Hidrokoloidna obloga vel 10x10 cm kom 700       

  Hidrokoloidni gel a 15g kom. 20       

ukupno:     

126 Компресивна еласична бандажа без подчарапе 

  Tubularna ortoza bez prstiju graduisanog pritiska od 40 mm/Hg bez podcarape par 55       

ukupno:     

127 Obloge za rane 

  

Konturna, hidrokoloidna obloga sa aginatima(za predilekciona mesta)9x11cm a 
5kom 

kutija 5 

  

  

  

  Transparentna hidrokoloidna obloga 10x10 a 10kom kutija 10       

   Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane nelepljiva 15x15cm a 5kom kutija 5       

  Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane samolepljiva 15x15cm a 5kom kutija 10       

  Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane nelepljiva 15x15cm a 5kom kutija 10       

  .Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane samolepljiva 15x15cm a 5kom kutija 10       

  

Hidrokoloidna meka trakasta obloga sa alginatima za duboke rane 3x44cm a 6 
kom 

kutija 10 

  

  

  

  Hidrogel sa alginatima i CMC za debridman rane 15gr kom 20       

ukupno:     

128 Фластери 28x10 

  Hipoalergijski flaster 28cmx10m kom. 560       

ukupno:     

129 Фластери разни 

   Prozirni, perforirani, hipoalergijski hirurski flaster 5cmx9.14 kom. 2000       

  

Flaster za besavno zatvaranje koze, ojacan uzduznim filamentima, 
12mmx100mm 6kom/koverat 

koverat 100 

  

  

  

  
 Prozirni flaster za zastitu centralne venske kanile sa hlorheksidinom 

8.5cmx11.5cm kom. 150 

  

  

  

  Prozirni flaster za zastitu iv kanile 5x5.7cm sa dve sterilni trakice I okvirom kom. 100       

  Antimikrobna inciziona prekrivka kom. 100       

ukupno:     
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130 Модерне облоге са додатком меда 

  Alginatna obloga sa medicinskim medom 5x5 kom 10       

   Alginatna obloga sa medicinskim medom 10x10 kom 10       

  Contact mrezica sa medicinskim medom 5x5 kom 10       

  Contact mrezica sa medicinskim medom 10x10 kom 10       

  Medicinski med u tubi 20 gr kom 1       

ukupno:     

131 Сетови за дијализу 
  Komplet set za hemodijalizni tretman, ukljucenje i iskljucenje kom 15000       

ukupno:     

132 Материјал за В.А.Ц терапију 
               Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan a 500m kom 30       

  

             Set za lecenje rana negativnim pritiskom-mala rana  
             ( sadrzi sundjer 10x7.5, 1xsamolepljiva folija 32x25cm,   
             1xpetokanalno crevo za povezivanje rane sa kanisterom 

kom 20       

  

           Set za lecenje rana negativnim pritiskom-srednja rana (sadrzi   
           sundjer 18x12.5, 2x samolepljiva folija 32x25cm,1xpetokanalnocrevo 
           za povezivanje rane sa kanisterom 

kom 20       

  

            Set za lecenje rana negativnim pritiskom-velika  rana (sadrzi  
          sundjer 25.6x15 r, 2x samolepljiva folija 32x25cm,1x petokanalno  
          crevo za povezivanje rane sa kanisterom 

kom 20       
              Petokanalno crevo sa lepljivim diskom prеcnika 10cm kom 20       

ukupno:     

133 Oбрада рана 
   Vodeni super oksidisani rastvor natrijum hipohlorita a 500ml kom 100       

  Monofilamentno jastuce za debridman fibrinskih naslaga 10cmx10cm kom 10       

  Kompresa sa medom heljde i specificnom jonskom formulom 5x6cm  kom 10       

  Kompresa sa medom heljde i specificnom jonskom formulom 8x10cm kom 10       

  Kompresa sa medom heljde I specificnom jonskom formulom 8x20cm kom 10       

ukupno:     

134 Материјал за болничку лабораторију 

  Sulfosalicilna kis.pulv. g 4000       

  Erlichov reagens 100 ml sifra art ERALAP kom. 8       

  Litijum hlorid pul gr 100 

  

  

  

  Amonijum oksalat pulv gr 100       

ukupno:     

135 Уринске траке, Miccrovette EDTA, Miccrovette sa Na-citratom 

  Urinske trake sa 11 parametara kom 10000       

  Miccrovette EDTA 200µl kom 4000       

  Miccrovette za sedimentaciju sa Na citratom kom 20       

ukupno:   

136 Вакутејнери  

  Vakuum epruveta sa clot aktivatorom 6ml 13x100(crveni zatvarac) kom 12000       

   Vakuum epruveta sa clot aktivatorom 10ml 16x100 (crveni zatvarac) kom 7200       

  

Vakuum epruvete za biohemiju sa aktivatorom koagulacije i gel separatorom 
5ml 13x100 (zuti zatvarac) 

kom 40000 

  

  

  

  Vakuum epruvete za hematologiju K2EDTA 3ml 13x100 (ljubicasti zatvarac) kom 43000       

  

Vakuum epruvete za sedimentaciju staklene sa ocitavanjem na 1h, Na citrat 1:4 
(crni zatvarac) 

kom 16000 

  

  

  

  

Vakuum epruvete za koagulaciju sa 3.2% Na citratom 1:9, 2.7 ml plasticne sa 
duplim zidom (plavi zatvarac) 

kom 15000 

  

  

  

  Igle za vakum sistem 21G kom 500       

  .Igle za vakum sistem 20G kom 48000       

  .Igle za vakum sistem sa indikatorom protoka i zastitnim poklopcem 21G kom 200       

  .Holderi sa automatskim odbacivanjem igle kom 30       

  Vakuum epruveta sa trombinom i gelom 13x100 kom 150       

  Kontakt aktivirajuce lancete secivo1.5x2.0 mm kom 2000       

  Poveske sa kopcom  kom 10       

ukupno:     
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137 Пламени фотометар seac 

   LITHIUMCHLORID 5 L 15 mmol/l sc 1       

   STANDARD Na/K/Li  4x5ml sc 2       

   DETERGENT SOL 1x1000ml sc 3       

ukupno:     

138 Бар код етикете 
                 Bar code etikete 45x35 mm za stampac GK 420tTM kom 300000       

ukupno:     

139 Реагенси за гасни анализатор ABL 800 
                Cleaning solution kom  6       

                Cal 1 sol kom  9       

                Cal 2 sol kom  5       

                 Rinse kom  115       

                Cal gas 1 kom 4       

                Cal gas 2 kom 3       

                Termal paper 8 rolni kom 8       

                 Hep. Kapilare 140µl a 250kom kut 7     

  

                Heparinizirani spricevi za gasne analize a 100 kom kut 8       

ukupno:     

140 Реагенси за апарат ABX micros CRP 200 
  ABX minidil LMG 20L kom 15       

  ABX cleaner a 1L kom 25       

  ABX minoclair a 0.5 L kom 3       

   ABX alphalyse a 0.4 L kom 15       

  ABX CRP REA kom 35       

   ABX minotrol CRP kom 12       

  Kapilare K3EDTA a 100kom pac 4       

        ukupno     
141 Реагенси за апарат PENTRA 80XL           

  Diluent kom 16       

   Eozinofix kom 12       

  Basolyse kom 24       

   Cleaner kom 20       

  Lysebio kom 13       

  Erytrol kom 3       

   Kontrolna krv N  kom 8       

  Kontrolna krv H kom 2       

  Kontrolna krv L kom 2       

        ukupno     

142 Материјал за рад патолошке лабораторије 

  Ksilol lit 120       

   Mikrotomski nozici,uzani profil  kom  600       

   Bioplast ekstra 56-58 C kg 150       

   Bioplast 52-54 C kg 50       

  DPX (biomount) ml 6000       

  Hematoksilin Mayer  lit 12       

  Nosaci parafinskog kalupa  kom  15000       

  Killik medijum za smrznute rezove kom  6       

  Plasticne mape za histologiju a 20 kom kom  20       

   Plasticne mape za histologiju a 40 kom kom 20       

   Izopropil alkohol  lit 2       

  Rukavice zastitne kevlar vel XL par 5       

  Cervikalne spatule  kom  500       

   Cervikalne cetkice kom  500       

  Bio fix fiksativ za citologiju  ml 1500       

   Srebro nitrat gr 50       

  Drzac za set za bojenje za 25 plocica kom 6       

  .Laboratorijski tajmer digitalni kom 5       

   Metil alkohol ml 2       

  Aceton za histologiju lit 1       

ukupno:     
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Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

Вредност 
(количина Х 

цена) 

Вредност (кол. 
Х цена са ПДВ-

ом) 

143 Лабораторијско стакло 

  Bakterioloske epruvete 16x100 kom  250       

  Bakterioloske epruvete 16x160 kom  250       

  Pokrovna stakla 18x18 kom  200       

  Predmetna stakla  brusena kom 10000       

  Centrifuske epruvete 10ccm, negraduisane kom 500       

  Pokrovna stakla 24x24 kom 5000       

  Pokrovna stakla 24x50 kom 10000       

  Pokrovna stakla 24x40 kom 12000       

  Pokrovna stakla 24x60. kom 6000       

  Predmetna stakla obicna kom 20000       

  Petrijeva solja kom 10       

ukupno:     

144 Цемент 

  

 Cement sterilni kostani pmma,obojen od 40g sa dodatkom jednog  antibiotika 
sirokog spektra delovanja.Obavezna mogucnost isporuke cementa fabricki upakovanog u 
zatvoren sistem za mesanje aplikovanje u vakumu. kom 140       

  

Setovi za mesanje i aplikovanje kostanog cementa u vakuumu.Razliciti setovi 
za razlicite namene(kuk, koleno). Razlicite zapremine(20-120gr) za primarne i revizione 
procedure sa mogucnoscu i mesanja i aplikovanja cementa u vakuumu kom 120       

        ukupno:     

145 Уградни материјал у ортопедији 
   Srafovi(kortikalni, spongiozni, maleolarni) kom 1300       

  Ploca za dinamičku kompresiju široka , anatomska(za prox humerus) kom 5       

   Ploca za dinamičku kompresiju široka , anatomska(za distalni humerus) kom 3       

   Ploca za dinamicku kompresiju siroka, anatomska (distalni femur) kom 5       

   Uska plocica za kosti (podlaktica, fibula) kom 40       

   Kursner igle razlicite debljine kom 150       

  T ploca 3-8 otvora kom 12       

   Intramedularni klin sa zakljucavanjem - femur kom 5       

  Zice razlicitih promera  met 20       

  Ravna ploca za femur razlicite duzine kom 5       

   Kondilarne ploce razlicitih duzina (od 6-14 kort perforacija) kom 5       

  L ploce za proks. tibiju  kom 6       

  T plocice za distalni radius kom 5       

ukupno:     

146 Dinamicka ploca i zavrtnji           

  
                Dinamička klin  ploča (dinamička  ploca razlicite duzine femoralnog dela, sa dva 
paralelna glavenovratna srafa) kom 137   

    

  Spongiozni glavenovratni zavrtnji kom 274       

ukupno:     

        УКУПНО :     
 
 
 

Датум                                                         М.П.                                                           Понуђач 
       

Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 90 дана) 

    Рок испоруке:_____________ дана (не дужи од 24 сата). 
    Рок важења понуде:_____ дана (не краћи од 60 дана) 
    Напомена:  

     Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које  достављапонуду.  
     Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
     Табелу потписује и печатом оверава на  крају на месту предвиђеном за печат и потпис. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(Образац 3) 
 

 
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(Образац 4) 
 
 

 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке:ЈНВВ08/2016–
Санитетски материјал ,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2) ЗЈН.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 
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   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

( Образац5 ) 
 

 
 
 
У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач....................................................... [навести назив понуђача]у поступку јавне набавке – добара Санитетски 
материјал, ЈНВВ бр. 08/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 

Датум                                                          М.П.                                                    Понуђач 
                                                  ( потпис одговорног лица) 
 
 
                      __________________                   ________________________ 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ   
(Образац 6) 

 
 
 

 
 

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 
 
 
 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у радном односу једног  (1) запосленог дипл. 
фармацеута / лекара.  
 
 
 
 

Датум                             М.П.                                                           Понуђач 
                            ( потпис одговорног лица) 
 

                 __________________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕО ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
(Образац 7) 

 
 

 
 

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ 
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо (једно) 1 доставно возило. 
 
 
 
 
 
 
 
      Датум                                            М.П.                                          Понуђач 
         (потпис одговорног лица) 

 
         _________________________ 

             
 
 
 

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА - МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

(Образац 8) 
 
 

 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 
 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,да ћемо приликом закључења уговора издати 
Наручиоцу инструментобезбеђења за испуњење уговорних обавеза за ЈНВВ 08/2016– Санитетски материјал: 
 

Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  
средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  
од  примопредаје уговорених  добара  без  примедбе  Наручиоца.  Наручилац  ће уновчити  меницу  за  добро  
извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  обавезе  у  роковима  и  на начин  предвиђен  
Уговором.  Меница  за  добро  извршењепосла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30дана  након  
извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  да  достави  и  следећа  документа:Прописно  
сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћењеНаручиоцу  за  попуњавање  и  подношење  исте  менице надлежној  
банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера картонаод  
стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  потписивање  
уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  (  обрасца  са  навођењем  лица овлашћених за заступање Понуђача) 
 
 

 
   Датум    М.П.   Потпис овлашћеног лица 
 
  _________________      _____________________ 

 
 
 
 

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је споразумом 
одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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VII          МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 
представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
 
Закључен у Пожаревацу, дана ___.___.2016.године између:  
1. Опште болнице Пожаревац, из Пожаревца, ул. Братства јединства бр.135, ПИБ 107372295, матични број 17823485, број 
рачуна 840-842661-62 код Управе за трезор, коју заступа директор др. Данко Николић ( у даљем тексту: Купац )  
и 
...................................................... из …............................., улица........................................, ПИБ: ..................................... 
матични број: ......................................, текући рачун бр: ………………................................ Назив банке: 
..............................................., кога заступа ................................................. 
(у даљем тексту: Продавац),  
Основ уговора:  
ЈН Број: ...................................................  
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр........................од............................... 
 
 

О С Н О В У Г О В О Р А 
 
 

Позив број:_________ од ___________ објављен на „Порталу јавних набавки“. Одлука о додели уговора број: _________ 
од __________. Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________.  
 

ЧЛАН 1.ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

1.1. Предмет овог уговора је набавка санитеског материјала, партије 
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________  
1.2. Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.1. овог уговора, у свему према 
захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца број 
________ од___________, а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.  
(Продавац наступа са подизвођачем ________________________, улица _________________ из _________________, који 
ће делимично извршити предметну набавку, у делу: ___________________________________.)  
1.3. Саставни део овог уговора је образац структуре цене, техничка спецификација и понуда Продавца број …................ 
од .............. 2016. године (Прилог бр. 1 уговора).  
 

ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

2.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручити по појединачним ценама из Прилога бр. 1 
уговора.Цена подразумева F-co болничка апотека Купца. 
2.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор износи ______________динара без пдв-а, а 
_____________динара са пдв-ом. 
2.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  
 

ЧЛАН 3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ______________ дана од дана достављања фактуре.  
3.2. Наручилац ће сукцесивно вршити плаћање у складу са динамиком испоруке. 
3.3 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава које ће за ту 
намену бити одобрене у тој буџетској години. 
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ЧЛАН 4. ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 

4.1. Динамика испоруке је, сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца.  
 

ЧЛАН 5. МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

5.1. Место испоруке је F-co магацин купца. 
 

ЧЛАН 6. КВАЛИТЕТ 
 

6.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:  
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,  
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким карактеристикама из 
конкурсне документације,  
- уверењима о квалитету и атестима  
6.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује да ће сва испоручена 
добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације. 
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде приликом испоруке снабдевена 
прописаном документацијом ( превод, сагласности и остала неопходна документација), која доказује право пуштања тих 
производа у промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима. 
6.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту 
пријема, током или после испоруке, са правом да узорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој 
институцији ради анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета робе, трошкови 
анализе падају на терет Продавца. 
6.4. Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених представника Продавца и Купца. 
Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени 
присутни представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној 
форми и достављене Продавцу у року од 24 часа. 
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и скривене мане, Продавац мора 
исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 
 

ЧЛАН 7. ИСПОРУКА 
 

7.1. Продавац је дужан да сукцесивно врши испоруку робе својим возилима, по захтеву Наручиоца, најкасније 24 часа од 
подношења захтева. 
7.2Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
7.3. Уговорне стране су сагласне да наручилац нема обавезу да преузме комплетну количину робе која је наведена у 
обрасцу понуде, која је предмет јавне набавке.  
 

ЧЛАН 8. РОК УПОТРЕБЕ 
 

8.1. Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене испоруке.  
 

ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА 
 

9.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави Регистровану бланко меницу, менично 
овлашћење, захтев за регистрацију менице и картон депонованих потписа. Меница да буде неопозива, безусловна, без 
права на приговор и платива на први позив на износ од 10% од вредности понуде без пдв-а, односно Уговора, којом 
гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза.  
9.2. Рок важности менице је 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор закључује. 
 

ЧЛАН 10. РАСКИД УГОВОРА 
 

10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету Купцу због неблаговремено 
извршене испоруке из члана 7.1.Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне 
набавке. 
10.2. У случају да Продавац не изврши благовремено испоруку добара из члана 1. Уговора, Купац има право да потребну 
количину уговорених добара набави од другог добављача, с тим што ће Продавац бити обавезан да Купцу накнади штету 
у висини разлике између цене коју је понудио за ту врсту и количину робе и цене по којој је Купац исту набавио. 
10.3.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 5 дана од истека рока из члана 7.1.овог Уговора, Купац 
ће кумулативно са накнадом штете из члана 10.1. зарачунати и казнене поене у висини од 5% вредности робе која није 
испоручена а дадо тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је обавезан да на месечном 
нивоу плати Купцу на име уговорне казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца није испоручио купцу. Уколико не 
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плати по позиву купца износ уговорених казни и накнаде штете купац ће наплатити уговорене казне и штету по истеку 
уговора а у року важења средства обезбеђења.. 
10.4.У случају да и поред угoворених казнених поена понашање продавца буде такво да угрожава континуирано 
снадбевање купца добрима за који је закључен уговор, купац задржава право раскида уговора и наплате менице у износу 
од 10% од нереализоване вредности утврђене уговором. 
 

ЧЛАН 11. СПОРОВИ 
 

11.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора, 
уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу.  
 

ЧЛАН 12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
 

12.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и када Продавац Купцу преда 
Регистровану бланко меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа за добро извршење посла.  
12.2. Овај Уговор се закључује на период до утрошка уговорених добара, не дуже од 12 месеци. 
 

ЧЛАН 13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

13.1. За све што није прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима. 
13.2 Овај уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица . 
13.3. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.  
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
 
 

За продавца: За купца: 
Директор в.д. Директора 

  
 Др Данко Николић 

____________________ ____________________ 
 


