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Број: 02-1134 
Датум:15.06.2017. год. 
Пожаревац 

 
 

Број јавне набавке:  10/2017 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ- 

 
 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

Ознака из општег речника набавке: 33000000 Медицинска опрема, фармацеутски 
производи и производи за личну негу 

 
 

Укупан број страна: 95 
 
ИЗМЕНА  БР. 1 - објављена 15.06.2017. год. 
Измена се врши у делу конкурсне документације: 
1)  Врста, техничке карактеристике, кавлитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке (образац 1), стр. 21,24,26,27. 
2) Образац структуре цена са упутством како да се попуни(образац 4), стр.73,76,78,79 
СВЕ ИЗМЕНЕ СУ ОБЕЛЕЖЕНЕ ЖУТОМ БОЈОМ. 
РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕ НЕ ВАЖИ! 
 
 
 

Рок за достављање понуда: закључно са:  10.07.2017.  године, до 10:00 часова. 
 

Датум отварања понуда:  10.07.2017.  године, у  10:30  часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун, 2017. године 
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На основу члана 32.,40.став 1 и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 
14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 
Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 10/2017 број 02-1021  од 02.06.2017. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку10/2017 број 02-1022 од 02.06.2017. године,  али и у 
складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, Комисија за јавну набавку објављује: 

 
 

I ИЗМЕЊЕНУ 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

у отвореном поступку за јавну набавку –  Санитетски материјал 
 

ЈНОП број 10/2017 
 
Садржај конкурсне документације 
 

Ред. 
бр. ОПИС Страна 

1. Насловна страна 1 

2. Садржај са упутством 2 
3. Општи подаци о предмету јавне набавке 3 
4. Подаци о предмету јавне набавке 4-6 

5. 
Врста, техничке карактеристике, кавлитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, 
место испоруке (образац 1) 

7-39 

6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 40-43 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду 44-50 

8. Образац понуде (образац 2) 51-54 

9. Модел оквирног споразума (образац 3) 55-58 

10. Образац структуре цена са упутством како да се попуни(образац 4) 59-91 

11. Образац трошкова припреме понуде (образац 5) 92 

12. Образац изјаве о назависној понуди (образац 6) 93 

13. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (образац 7) 94 

14. Докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа (образац 9) 95 
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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 број 10/2017  су добра – Санитетски материјал 
 
4.Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума, по партијама. 
Оквирни споразуми ће се закључити између наручиоца и једног понуђача, за сваку партију посебно. 
Рок трајања оквирних споразума – једна година од дана обостраног потписивања.  
 
5. Контакт лице и служба 
Контакт: Набавна служба 
Факс:012/550-585 
e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com   
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-14:30 
часова. 
 
 
 
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 
поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите 
Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца 
како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, 
јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике 
Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63.став 2. и 3. Закона о јавним 
набавкама, Наручилац ће, додатне информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  
објавити  на  порталу  јавних набавки и на својој интернет страници. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 10/2017 су добра:  
- Санитетски материјал 
- Ознака из општег речника набавке: 33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи 
за личну негу 
  
 
Напомена: 
        Вредност оквирних споразума по партијама:  
 
Оквирни број добара за сваку партију посебно је исказан у обрасцу структуре цене. Оквирни споразуми ће бити 
закључен на следеће вредности, по партијама: (у динарима без пдв-а) 
 

 за партију 1 – Средства за дезинфекцју инструмената .................................................2.061.000,00  динара; 
 за партију 2–Средства за дезинфекцију коже.........................................................….. 2.730.478,00 динара; 
 за партију 3–Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор...….................................................. 68.324,00 динара; 
 за партију 4–Дезинфекционе, спорицидне марамице........................................................ 34.320,00 динара; 
 за партију 5 – Таблете хлора................................................................................................. 53.137,50  динара; 
 за партију 6 – Таблете формалдехида.............................................................................….. 12.240,00динара; 
 за партију 7 – Етанол концентровани.........................….................................................... 316.340,00 динара; 
 за партију 8 – Апсолутни алкохол..................................................................................... 121.500,00  динара; 
 за партију 9 – Хемикалије................................................................................................….. 75.408,50 динара; 
 за партију 10 – Хемикалије п.а. и обичне хемикалије...….................................................. 68.971,00динара; 
 за партију 11 – Абдоминални дренови................................................................................. 68.600,00динара; 
 за партију 12 – Аспирациони катетер...............................................................................127.536,00  динара; 
 за партију 13 – Blakemore сонда.......................................................................................….. 13.500,00 динара; 
 за партију 14 – Cistofix.........................…............................................................................... 33.000,00 динара; 
 за партију 15 – Дренажне вакум боце................................................................................... 63.810,00  динара; 
 за партију 16 – Foly катетер...........................................................................................….. 639.660,00 динара; 
 за партију 17 – Гастричне сонде...…..................................................................................... 25.308,00 динара; 
 за партију 18 – ПВЦ игле и шприцеви............................................................................. 1.590.000,00 динара; 
 за партију 19 – Интравенске каниле................................................................................... 992.960,00  динара; 
 за партију 20 – Катетер Nelaton i Jan Kauer сет................................................................. 232.680,00 динара; 
 за партију 21 – Катетер Pezzer................................................................................................. 4.200,00  динара; 
 за партију 22 – Кесе за урин..........................................................................................….. 291.900,00 динара; 
 за партију 23 – Маске за фото терапију natus Bilibend regular......................................... 400.000,00 динара; 
 за партију 24 – Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за кисеоник, ларингеална маска, црево 

за анестезију са Y наставком....................................................................................... 204.890,00 динара; 
 за партију 25 – Наставци за аутоматске пипете.................................................................... 5.837,00  динара; 
 за партију 26 – Оперативни трокраки катетер...............................................................….. 72.000,00 динара; 
 за партију 27 – Ребрасте конекције за респиратор............................................................ 106.326,00 динара; 
 за партију 28 – Redon дрен.................................................................................................. 22.686,00  динара; 
 за партију 29  – Ректални катетер....................................................................................….. 26.128,00 динара; 
 за партију 30 – Силиконске маске...….................................................................................... 3.500,00 динара; 
 за партију 31 – Систем за инфузију и трансфузију......................................................... 1.603.300,00 динара; 
 за партију 32 – Системи за скенер.................................................................................. .3.910.500,00  динара; 
 за партију 33 – Сонда Chevassu..........................................................................................….. 7.000,00 динара; 
 за партију 34 – Сонде за исхрану................................................................................................ 267,00 динара; 
 за партију 35 – Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију......................................... 180.000,00  динара; 
 за партију 36 – Игле за неуростимулацију и централни венски катетери.................….. 931.300,00 динара; 
 за партију 37 – Игле за пункцију ткива.…......................................................................... 291.000,00 динара; 
 за партију 38 – ПВЦ игла за пен шприц31G x 5/16 (0,25mmx8mm).................................. 9.900,00 динара; 
 за партију 39 – Системи за растварање цитостатика......................................................... 550.000,00динара; 
 за партију 40 – Затворени системи за растварање цитостатика..................................….. 625.000,00 динара; 
 за партију 41 – Т дрен.........................…................................................................................. 19.500,00динара; 
 за партију 42 – Торакални дрен са мандреном.................................................................... 13.225,00  динара; 
 за партију 43 – Трахеалне каниле металне......................................................................….. 76.500,00 динара; 
 за партију 44 –Трахеалне каниле пластичне...….................................................................. 44.650,00 динара; 
 за партију 45 – Потрошни материјал за BBRAUN пумпе................................................. 268.650,00 динара; 
 за партију 46 – Системи и додаци за примену цитостатика............................................. 889.060,00  динара; 
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 за партију 47 – Интравенске каниле са могућношћу дорзалне верзије......................….. 261.600,00 динара; 
 за партију 48 – Тубус ендотрахеални са балоном, армирани т и мандрени.................... 520.430,00 динара; 
 за партију 49 – Умбиликарни венски катетер.......................................................................... 800,00  динара; 
 за партију 50 – Сонде уретарне............................................................................................….. 480,00 динара; 
 за партију 51 – Уретерални стентови.................................................................................... 75.000,00 динара; 
 за партију 52 – Airway.............................................................................................................. 4.565,00 динара; 
 за партију 53 – Потрошни материјал за DRAGER апарат за анестезију........................ 446.876,00  динара; 
 за партију 54 – Чаша за урин............................................................................................….. 98.625,00 динара; 
 за партију 55 – Прегледне рукавице................................................................................ 2.275.000,00 динара; 
 за партију 56 – ПВЦ рукавице............................................................................................. 78.300,00  динара; 
 за партију 57 – Алергени...…............................................................................................... 70.681,32 динара; 
 за партију 58 – Дрвене шпатуле и штапићи....................................................................... 32.985,00 динара; 
 за партију 59 – Ланцете........................................................................................................ 85.800,00  динара; 
 за партију 60 – Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор................................................….. 60.930,00 динара; 
 за партију 61 – Гел за уринарне катетере...................….................................................... 270.075,00 динара; 
 за партију 62 – Хируршке рукавице............................................................................... 1.866.000,00  динара; 
 за партију 63 – Каљаче, капе, маске.............................................................................….. 155.890,00 динара; 
 за партију 64 – Комплет за брис...….................................................................................... 42.570,00 динара; 
 за партију 65 – Лапароскопске навлаке................................................................................ 90.000,00 динара; 
 за партију 66 – Програм за стоме........................................................................................ 314.600,00  динара; 
 за партију 67 – Материјал за стерилизацију...............................................................….. 535.100,00 динара; 
 за партију 68 – Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак.......................................... 68.460,00 динара; 
 за партију 69 – Посуда за фецес............................................................................................ 8.010,00  динара; 
 за партију 70 – Скалпел ножићи....................................................................................….. 69.080,00 динара; 
 за партију 71 – Таблетирана со...….................................................................................. 75.600,00 динара; 
 за партију 72 – Тестере за колена........................................................................................ 241.750,00 динара; 
 за партију 73 – Усници за спирометрију.............................................................................. 6.750,00  динара; 
 за партију 74 – Филмови зелени-више димензија....................................................….. 2.721.100,00 динара; 
 за партију 75 – Филмови за мамографију........................................................................... 30.000,00 динара; 
 за партију 76 – Филмови за скенер................................................................................ 2.014.000,00  динара; 
 за партију 77 – Развијач, фиксир..................................................................................….. 123.660,00 динара; 
 за партију 78 – Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или 

еквивалент............................................................................................................................ 855.800,00 динара; 
 за партију 79 – Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom - 

антибактеријски................................................................................................................................................... 
147.948,00 динара; 

 за партију 80 – Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- 
антибактеријски................................................................................................................... 958.120,00  динара; 

 за партију 81 – Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или 
еквивалент.........................................................................................................................….. 701.800,00 динара; 

 за партију 82 – Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент................................ 
................................................................................................................................................ 2.059.800,00 динара; 

 за партију 83 – Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења.............................. 51.600,00  динара; 
 за партију 84 – Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана.........................….. 63.250,00 динара; 
 за партију 85 – Монофиламентни нересорптивни  и ресорптивни конац........................ 103.260,00 динара; 
 за партију 86 – Ресорптивни  и нересорптивни конци....................................................... 122.256,00 динара; 
 за партију 87 – Монофиламентни нересорптивни  најлон конац....................................... 98.376,00 динара; 
 за партију 88 – Моногиламентни нересорптивни конац полипропилен......................... 157.726,00 динара; 
 за партију 89 – Конац на клубету или камену лан..............................................................52.500,00  динара; 
 за партију 90 – Хируршке игле............................................................................................. 24.000,00  динара; 
 за партију 91 – Air canila...................................................................................................….. 30.000,00 динара; 
 за партију 92 – Цервикс сет.................................................................................................. 171.000,00 динара; 
 за партију 93 – Сет за епизиотомију.................................................................................. 341.280,00  динара; 
 за партију 94 – Газа, компресе...................................................................................….. 2.247.940,00 динара; 
 за партију 95 – Вата санитетска, вата папирна.…............................................................ 710.000,00 динара; 
 за партију 96 – Завоји, више димензија.............................................................................707.955,00 динара; 
 за партију 97 –Турбан завој................................................................................................. 60.766,00  динара; 
 за партију 98 – Гипсани завој......................................................................................….. 666.540,00 динара; 
 за партију 99 – Фластери .........................…...................................................................... 471.350,00 динара; 
 за партију 100 – Хидрофибер облоге................................................................................ 903.100,00  динара; 
 за партију 101 – Компресивна еласична бандажа без подчарапе...............................….. 208.500,00 динара; 
 за партију 102 –Облоге за ране...….................................................................................. 287.025,00 динара; 
 за партију 103 – Фластери 28x10........................................................................................ 239.610,00 динара; 
 за партију 104 – Фластери разни......................................................................................... 891.145,00  динара; 
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 за партију 105– Модерне облоге са додатком меда....................................................….. 335.748,50 динара; 
 за партију 106 – Материјал за В.А.Ц терапију................................................................. 480.510,00  динара; 
 за партију 107 – Oбрада рана..........................................................................................….. 482.800,00 динара; 
 за партију 108 – Материјал за болничку лабораторију....................................................... 26.240,00 динара; 
 за партију 109 – Уринске траке, Miccrovette EDTA, Miccrovette sa Na-citratom............ 353.764,00 динара; 
 за партију 110 – Вакутејнери............................................................................................ 1.776.300,00  динара; 
 за партију 111 – Реагенси за гасни анализатор ABL 800..........................................….. 2.028.746,00 динара; 
 за партију 112 – ABX micros CRP 200.............................................................................. 1.186.350,00 динара; 
 за партију 113 – PENTRA 80XL...................................................................................... 1.073.750,00  динара; 
 за партију 114 – Материјал за рад патолошке лабораторије.......................................….. 574.344,00 динара; 
 за партију 115 – Лабораторијско посуђе...…..................................................................... 135.074,00 динара; 
 за партију 116 – Сензори за oxy pak.................................................................................... 170.000,00 динара; 
 за партију 117 – Hickman катетер.......................................................................................200.000,00  динара; 
 за партију 118 – Чепови за катетер..................................................................................….. 79.750,00 динара; 
 за партију 119 – Филтери за аспиратор.........................….................................................... 28.470,00 динара; 
 за партију 120 – Системи за стерилну аспирацију............................................................ 160.000,00  динара; 
 за партију 121 – Маркери за кожу........................................…................................................ 8.250,00 динара; 
 за партију 122 – Кесе за вађење жучне кесице...…............................................................ 111.796,22 динара; 
 за партију 123 – Игле за киле................................................................................................. 40.500,00 динара; 
 за партију 124 – Троакари.....................................................................................................60.937,50  динара; 
 за партију 125 – Чарапе за вене са подчарапом.................................................................. 119.940,00 динара; 
 за партију 126 – Реагенси за анализатор електролита CORLYTE Na, K, Cl................... 989.720,00  динара; 
 за партију 127 – Игле за ЕМНГ........................................…................................................ 221.000,00 динара; 
 за партију 128 – ПВЦ шприцеви за затворене системе за растварање цитостатика......... 14.500,00 динара; 

 
 
што одговара процењеним вредностима за сваку од партија. Износ који се добије када се јединична цена без ПДВ-
а помножи са наведеним оквирним количинама добара у понуди, ће служити само као начин да се примени 
критеријум, односно рангирају пристигле понуде. 
 
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирног споразума ће бити закључивани по реалним 
потребама највише до вредности оквирних споразума и у току њиховог трајања. Из наведеног следи да Наручилац 
нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са добављачем, већ исте ће 
закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања оквирног споразума. 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 Средства за дезинфекцју инструмената 

  

1.1.Eнзимски дeтeрџeнт зa чишћeњe мeдицинскe oпрeмe, 
мeдицинских и хирушких инструмeнaтa нa бaзи минимум 5 eнзимa 
(прoтeaзa,aмилaзa,мaнaзa,липaзa и цeлулaзa),кoнтaктнo врeмe oд 1 
минут. Moгућнoст мaнуeлнoг , мaшинскoг и у ултрaзвучним 
кaдицaмa.Стaбилнoст рaднoг рaствoрa дo 7 дaнa.Вeличинa пaкoвaњa 5 
лит 

ком 180 

    

  

 

1.2 Срeдствo зa висoк нивo дeзинфeкциje мeдицинскe 
oпрeмe,eндoскoпa и тeрмoлaбилних срeдстaвa нa бaзи 0.55% 
ортхоптхалдехида, широк спектар активности у  5 
минута,бaктeрицидaн, фунгицидaн, микoбaктeрицидaн, вируцидaн и 
aктивaн нa Clostridium difficile u 30 minuta. Стабилност радног 
раствора14 дана. Величина паковања 5 литара. 

ком. 180 

  

  

 Укупно партија 1:    
2 Средства за дезинфекцју инструмената 

  2.1.Laurilsulfat, stearamid DEA, lactic acid undecilin acid a 1лит. ком. 1360       
 2.2.Etanol ,2-propanol,1.2 biphenylol,sorbitol a 1 лит. ком. 1400     
 2.3.Octenidindihydrochlorid,2-phenoxyethanol a 1 лит. ком. 120     

 

2.4.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 a 1 лит. 

ком. 200 
  

  

 2.5 Benzalkonijum hlorid, phenoxyetanol, aminoalkilglycine a 2l ком. 18     
 Укупно партија 2:    

3 Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор 
   3.1.Benzalkonijum hlorid 1% rastvor ком. 720       
  3.2. Benzalkonijum hlorid 5% rastvor ком. 545     
 Укупно партија 3:    
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Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

4 Дезинфекционе, спороцидне марамице 

  
4.1.Унивeрзaлнe мaрaмицe зa дeзинфeкциjу руку пoвршинa и oпрeмe a 200 
кoм (benzalkonijum hlorid,propan-1.2-diol) пак 18     

  

 
4.2.Спрej зa дeзинфeкциjу пoвршинa и филтeрa климa урeђaja (benzalkonijum 
hlorid, propan-1.2-diol) a 500 мл. ком 18   

  

 
4.3.Спoрoциднe мaрaмицe импрeгнирaнe пeрсирћeтнoм кисeлинoм (natrijum 
karbonat peroksihidrat, tetra acetil etilen diamin) a 25 ком. пак 10   

  

 Укупно партија 4:    
5 Таблете хлора 

  5.1.Таблете хлора ком. 27250       
 Укупно партија 5:    

6 Таблете формалдехида 
   6.1.Таблете формалдехида ком. 1800       
 Укупно партија 6:    

7 Етанол концентровани 
   7.1. Етанол концентровани a 1 лит. лит 10       
  7.2.Етанол дилутус a 1 лит. лит 3500     
  7.3.Етанол концентровани a 1 лит. лит 10     
 Укупно партија 7:    

8 Апсолутни алкохол 
  8.1.Апсолутни алкохол лит 450       
 Укупно партија 8:    

9 Хемикалије 
  9.1.Aetar a 1 лит. лит 7       
 9.2. Borna kiselina a 1 kг кг 5     
 9.3. Medicinski benzin a 1лит. лит 270     
 9.4. Sol Na citrat 3.8% мл 360     
 9.5. Light green  5гр. pпак 1     
 Укупно партија 9:    
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Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

10 Хемикалије п.а. и обичне хемикалије 
  10.1.Gimza мл 900       
 10.2. Hidrogen sol 3% 1 лит. лит 455     
 10.3. Jod pulvis г 90     
 10.4.May Grinvald  мл 900     
 10.5. Metanol лит 5     
 10.6. Pandy реагенс мл 180     
 10.7. Луголов раствор a 100 мл. ком 36     
 10.8. Metilen blue стерилни водени раствор за операције мл 6300     
 Укупно партија 10:    

11 Абдоминални дренови 
  11.1.Абдоминални дрен 20 CH ком 50       
 11.2. Абдоминални дрен 22 CH ком 150     
 11.3. Абдоминални дрен 24 CH ком 300     
 11.4. Абдоминални дрен 26 CH ком 500     
 11.5.Абдоминални дрен 28 CH ком 200     
 11.6.Абдоминални дрен 30 CH ком 100     
 11.7. Абдоминални дрен 32 CH ком 100     
 Укупно партија 11:    

12 Аспирациони катетер 
   12.1. ПВЦ аспирациони катетер 10G ком 550       
  12.2. VC аспирациони катетер  12G ком 450     
 12.3.  ПВЦ аспирациони катетер14 G ком 1650     
  12.4. ПВЦ аспирациони катетер  16G ком 3650     
 12.5.  ПВЦ аспирациони катетер 18 G ком 3650     
 12.6. ПВЦ аспирациони катетер 8G ком 1350     
 12.7. ПВЦ аспирациони катетер 6G ком 1800     
 12.8.ПВЦ аспирациони катетер атрауматски   ком 20     
 12.9. Сет за усну аспирацију беба фг 6 или 8 ком 250     
 Укупно партија 12:    
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број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

13 Blakemore сонда 
   13.1. Сонда за заустављање крварења из дуоденума (Blakemore) ком 3       
 Укупно партија 13:    

14 Цистофикс 
  14.1.Цистофикс са балоном( сет за пункцију бешике) 9.12 CH ком 50       
 Укупно партија 14:    

15 Дренажне вакум боце 
  15.1. Дренажне вакум боца , једнократна, са хармоником, ПВЦ a 200 мл. ком 45       
 15.2. Дренажне вакум боца,једнократна, са хармоником, ПВЦ a 400мл. ком 180     
 Укупно партија 15:    

16 Foly катетер 

  
16.1. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 16 CH/FR-
Foly ком 550     

  

 
16.2. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 18 CH/FR-
Foly ком 3200   

  

 
16.3. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 20 GH/FR-
Foly ком 3200   

  

 
16.4. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 22 CH/FR-
Foly ком 1400   

  

 
16.5. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 24 CH/FR-
Foly ком 700   

  

 
16.6.ринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 6,8,10,12,14 
CH/FR-Foly ком 100   

  

 16.7. Трокраки катетер, дренажни 22 FG  ком 120     
 Укупно партија 16:    

17 Гастричне сонде 
  17.1. Гастрична сонда 8 CH, 10 CH ком 30       
 17.2.Гастрична сонда 14 CH  ком 30     
 17.3. Гастрична сонда 12 CH ком 20     
 17.4. Гастрична сонда 16 CH ком 180     
 17.5. Гастрична сонда 18 CH ком 720     
 17.6. Гастрична сонда 20 CH ком 450     
 17.7. Гастрична сонда 22 CH ком 180     
 17.8.Гастрична сонда 24 CH ком 10     
 17.9.Гастрична сонда 30 CH ком 90     
 Укупно партија 17:    
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број 
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Оквирна 
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ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

18 ПВЦ игле и шприцеви 
  18.1.ПВЦ шприц 1мл. инсулински са иглом троделни ком 27000       
 18.2. ПВЦ шприц троделни a 10 мл. са поделом на 0,5 мл. ком 120000     
 18.3. ПВЦ шприц троделни  a 20 мл. са поделом на 1 мл. ком 10000     
 18.4. ПВЦ шприц троделни a 2 мл. са поделом 0,1 мл. ком 70000     
 18.5. ПВЦ шприц троделни a 5 мл. са поделом 0,2 мл. ком 109000     

 
18.6. ПВЦ шприц троделни a 2 мл. са сигурносним системом са иглом, клип 
се после прве употребе аутоматски ломи ком 900   

  

 
18.7. ПВЦ шприц троделни a 5 мл. са сигурносним системом са иглом, клип 
се после прве употребе аутоматски ломи ком 900   

  

 
18.8. ПВЦ шприц троделни a 10 мл. са сигурносним системом са иглом, клип 
се после прве употребе аутоматски ломи ком 900   

  

 18.9. ПВЦ игле 0.45x13 мм ком 60000     
 18.10. ПВЦ игле 0.80x38 мм са екстра танким зидом по ISO 9626 ком 130000     
 18.11. ПВЦ игле 0.90x38 мм са екстра танким зидом по ISO 9626 ком 90000     
 18.12. ПВЦ игле 1.2x38 мм са екстра танким зидом по ISO 9626 ком 90000     
 Укупно партија 18:    

19 Интравенске каниле 

  

19.1. Интравенска канила 16G-24G са утиснутим контрастним 
линијама,фиксационим крилцима и ињекционим портом,провидном комором 
за поврат крви 

ком 

55000     

  

 19.2. Интравенска канила 18G,за дорзалну примену дужина катетера 33 мм ком 450     
 19.3. Интравенска канила 20G, за дорзалну примену дужина катетера 25 мм ком 450     

 
19.4. Интравенска канила са самоактивирајућим заштитиним клип 
механизмом од убода 18G и 20G 

ком 
180   

  

 
 19.5. Интравенске каниле 18-22G од полиуретана за атрауматску 
администрацију лека  

ком 
450   

  

 19.6. Затварач за каниле ком 900     
 Укупно партија 19:    
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20 Катетер Nelaton i Jan Kauer сет 
  20.1. Nelaton катетер бр. 8,10 Fg ком 90       
 20.2.Nelaton катетер бр. 12,14 Fg дужина  40 цм - мушки ком 350     
 20.3.Nelaton катетер бр. 16,18 Fg дужина  40 цм - мушки ком 200     
 20.4. Jan-Cauer сет 30CH ком 1550     
 20.5. Jan-Cauer сет 32CH ком 450     
 Укупно партија 20:    

21 Катетер Pezzer 
  21.1Катетер Pezzer ком 10       
 Укупно партија 21:    

22 Кесе за урин 

  
22.1. Урин кеса стерилна запремине 2 л дужина црева 120 цм са испусним 
вентилом у најнижом тачки ком 13000     

  

 22.2. Кеса за урин са комором за мерење диурезе ком 20     
 22.3. Стерилна урин кеса педијатријска ком 700     
 Укупно партија 22:    

23 Маске за фото терапију natus Bilibend regular 
  23.1. Маске за фото терапију natus Bilibend regular ком 500       
 Укупно партија 23:    

24 Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за кисеоник, ларингеална маска, црево за анестезију са Y наставком 
  24.1. Маска за вентилацију бр.0,1 - силиконска ком 2       
 24.2. Маска за вентилацију бр 2 - силиконска ком 1     
 24.3. Маска за вентилацију бр 3 - силиконска ком 2     
 24.4. Маска за вентилацију бр 4, 5 - силиконска ком 2     
 24.5. Назални оксиген сет ком 2700     
 24.6. Назални оксиген сет - за бебе ком 450     
 24.7. Маске за кисеоник са цревом ком 450     
 24.8. Црево за анестезију 150 цм са Y наставком CO2 отвором, сет ком 45     
 Укупно партија 24:    
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25 Наставци за аутоматске пипете 
  25.1. Наставци за аутоматске пипете Ependorf 2-200µl ком 5500       
 25.2. Наставци за аутоматске пипете 1000µl ком 2700     
 25.3. Наставци за аутоматске пипете 200µl SARSTED ком 2700     
 Укупно партија 25:    

26 Оперативни трокраки катетер 
  26.1. Оперативни, трокраки, хемостатски катетер за простатектомију 22fg ком 80       
 Укупно партија 26:    

27 Ребрасте конекције за респиратор 
  27.1. Ребрасте конекције за респиратор ком 900       
 Укупно партија 27:    

28 Redon дрен 
  28.1. Redon дрен 8,10 CH ком 20       
 28.2. Redon дрен  12 fg ком 10     
 28.3. Redon дрен 14 CH ком 50     
 28.4.Redon дрен 16 CH ком 270     
 28.5.Redon дрен 18 CH ком 630     
 28.6.Redon дрен 20 CH ком 15     
 Укупно партија 28:    

29 Ректални катетер 
  29.1. Ректални катетер 16,17 CH ком 10       
 29.2. Ректални катетер 24fg  28CH ком 10     
 29.3. Ректални катетер 30,32 CH ком 1820     
 Укупно партија 29:    

30 Силиконске маске 
  30.1. Силиконске маске за Амбу балон вел 0 и 00 ком 10       
 Укупно партија 30:    

31 Систем за инфузију и трансфузију 
  31.1.Систем за инфузију дужина црева 185 цм ком 110000       
 31.2.Систем за трансфузију са пластичном иглом ком 5400     
 31.3.Беби систем (23, 25)G ком 900     

 
31.4.Систем за инфузију са мерном биретом за прецизну дистрибуцију лека 
од 100 мл. ком 500   

  

 Укупно партија 31:    
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32 Системи за скенер 
  32.1. Црево за пумпу - ињектор ULRICH XD2020 ком 330       
 32.2. Црево за пацијента XD2030 ком 3300     
 Укупно партија 32:    

33 Сонда Chevassu 
  33.1. Сонда Chevassu ком 5       
 Укупно партија 33:    

34 Сонде за исхрану 
  34.1. Сонде за исхрану вел. 4F 6F 8F неонатолошке ком 30       
 Укупно партија 34:    

35 Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију 
  35.1. ПВЦ игле за лумбалну пункцију 18 G x 90 мм ком 25       
 35.2. ПВЦ игле за спиналну анестезију 18 G x 90 мм ком 50     
 35.3. ПВЦ игле за спиналну анестезију 20G x90 мм ком 50     
 35.4. ПВЦ игле за спиналну анестезију 22Gx90 мм ком 350     
 35.5. ПВЦ игле за спиналну анестезију  22Gx40 мм ком 50     
 35.6. ПВЦ игле за спиналну анестезију  25Gx90 мм ком 350     
 35.7. ПВЦ игле за спиналну анестезију 27G x90 мм ком 50     
 35.8. Сет за епидуралну анестезију ком 50     
 35.9. Pencil point игла за спиналну анестезију 25g*88 мм ком 50     
 Укупно партија 35:    

36 Игле за неуростимулацију и централни венски катетери 
  36.1. Игле за неуростимулатор плексус анестезија 0.8x100 мм 21G ком 40       
 36.2. Игле за неуростимулатор плексус анестезија 0.55x25 мм 22G ком 40     

 
36.3. Централни венски катетер дволуменски са валвула иглом и могућношћу 
ЕКГ навођења ком 160   

  

 
36.4.  Централни венски катетер дволуменски за дијализу 12F са валвула 
иглом и могућношћу ЕКГ навођења ком 120   

  

 36.5. Хепаринизирани затварачи за каниле 20G,22G ком 100     
 36.6. Интравенске каниле са кишобраном HIV, HCV ком 100     
 Укупно партија 36:    

 
 
 



Страна 15 од 95 
    

Јавна набавка ЈНОП број 10/2017 – Санитетски материјал 

 
Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

37 Игле за пункцију ткива 
  37.1. Игле за биопсију меких ткива16Gx15 цм ком 35       
 37.2.  Игле за биопсију меких ткива 16Gx10 цм ком 35     
 37.3. Игле за биопсију меких ткива 14Gx10 цм ком 20     
 37.4. Игле за цитолошку биопсију ком 20     
 37.5. Игле за биопсију простате 18Gx20 цм ком 10     
 37.6. Игле за стерналну пункцију15G,16G,17G,18G, ком 20     
 Укупно партија 37:    

38 ПВЦ игла за пен шприц 31G x 5/16 (0,25 ммx8мм) 
  38.1. ПВЦ игла за пен шприц 31G x 5/16 (0,25 ммx8мм) ком 1800       
 Укупно партија 38:    

39 Системи за растварање цитостатика 
  39.1. Ињектор затвореног система за припрему, трансфер и примену лека ком 600       

 
39.2. Протектор затвореног система за припрему, трансфер и примену лека са 
екпанзионом комором P 50 ком 200   

  

 
39.3. Инфузиони адаптер затвореног система за припрему, трансфер и 
примену лека ком 600   

  

 Укупно партија 39:    
40 Затворени системи за растварање цитостатика 

  40.1. Наставак за шприц са звучним клипом и заштитном капицом а 50 ком кут 8       
 40.2. Наставак за бочицу са звучним клипом и заштитном капицом а 50 ком кут 16     
 40.3. Наставак са luer lock прикључком a 100 ком кут 6     
 40.4. Наставак за апликацију a 100 ком кут 6     
 Укупно партија 40:    

41 Т дрен 
  41.1. Т - дрен  вел. 10, 12, 14, 16, 18, 20 ком 30       
 Укупно партија 41:    

42 Торакални дрен са мандреном 
  42.1. Торакални дрен са мандреном вел. 24,26,28,30 ком 20       
 42.2. Торакални дрен са мандреном за децу ком 5     
 Укупно партија 42:    
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43 Трахеалне каниле металне 
  43.1. Канила трахеална, метална, спољашњи промер13 мм, 11 мм ком 17       
 Укупно партија 43:    

44 Трахеалне каниле пластичне 

  
 44.1. Канила трахеална, пластична, спољашњи промер 12,7 мм, унутрашњи 
промер 9 мм ,са  CUFF-ом ком 47     

  

 Укупно партија 44:    
45 Потрошни материјал за BBRAUN пумпе 

   45.1. Перфусор тубе 1,5x2,7 мм 150 цм ком 660       
  45.2. Перфусор шприц  LUER LOCK 50 мл. ком 660     

 
45.3. Систем  за инфузиону пумпу, типа инфузомат fmS I Space, са 
силиконским наставком, дужине 250 цм ком 270   

  

 Укупно партија 45:    
46 Системи и додаци за примену цитостатика 

  
46.1.Инфузиони филтер сет, ПВЦ free, за апликацију хемотерапије са 
филтером од 0.2 микрона за инфузиону пумпу Infusomat ком 600     

  

 46.2. Трокрака славиница за мерење централног венског притиска ком 1100     
 46.3. Системи за давање хемотерапије ком 360     

 
46.4. Системи за инфузију са регулатором за прецизно дозирање ПВЦ free 
(бројач ml/h) са портом за додатну болус терапију, без DEHP ком 600   

  

 
46.4. Инфузиони систем са филтером за ваздух и филтером за течност на 
крају тубинга без DEHP-a ком 2000   

  

 Укупно партија 46:    
47 Интравенске каниле са могућношћу дорзалне верзије 

  

47.1.  IV каниле No 18.20.22.24 G са утиснутим контрасним линијама, 
централно постављеним фиксационим крилима у односу на ињекциони порт, 
стопером крви од хидрофобног материјала и провидном комором за поврат 
крви 

ком 6000 

    

  

 
47.2. IV канила са самоактивирајућим заштитним клип механизмом од убода, 
са могушћношћу дорзалне верзије величине 18G(33 мм ) и 20G(25 мм) ком 600   

  

 Укупно партија 47:    
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48 Трахеалне каниле металне 
  48.1.Ендотрахеални тубус CH 2.5 ком 10       
 48.2.Ендотрахеални тубус 3.0 CH  са CUFF ком 20     
 48.3.Ендотрахеални тубус 3.5 CH са CUFF ком 20     
 48.4.Ендотрахеални тубус 4.0 CH са CUFF ком 20     
 48.5.Ендотрахеални тубус 4.5 CH са CUFF ком 20     
 48.6.Ендотрахеални тубус 5.0 CH са CUFF ком 25     
 48.7.Ендотрахеални тубус 5.5 CH са CUFF ком 25     
 48.8.Ендотрахеални тубус 6.0 CH  са CUFF ком 50     
 48.9.Ендотрахеални тубус 6.5 CH са CUFF ком 50     
 48.10.Ендотрахеални тубус 7.0 CH са CUFF ком 300     
 48.11.Ендотрахеални тубус 7.5 CH  са CUFF ком 1150     
 48.12.Ендотрахеални тубус 8.5 CH са CUFF ком 550     
 48.13.Ендотрахеални тубус 8 CH  са CUFF ком 730     
 48.14.Ендотрахеални тубус 9 CH  са CUFF ком 30     
 48.15. Ендотрахеални тубус 9,5 CH  са CUFF ком 20     
 48.16.Тубус армирани са cuff бр.3,5 ком 8     
 48.17. Тубус армирани са cuff бр.4,0 ком 8     
 48.18. Тубус армирани са cuff  бр.4,5  ком 8     
 48.19. Тубус армирани са cuff бр.5,0 ком 8     
 48.20. Тубус армирани са cuff  бр.5,5 ком 8     
 48.21. Тубус армирани са cuff бр.6,0 ком 8     
 48.22. Тубус армирани са cuff   бр.6,5  ком 8     
 48.23.Тубус армирани са cuff   бр.7,0 ком 8     
 48.24.Тубус армирани са cuff   бр.7,5 ком 8     
 48.25.Тубус армирани са cuff   бр.8,0 ком 8     
 48.26.Тубус армирани са cuff    бр.8,5 ком 8     
 48.27.Мандрени за тубусе вел. 2,6;3,3;4,3;5,6 ком 100     
 Укупно партија 48:    

49 Умбиликарни венски катетер 
  49.1. Умбиликарни венски катетер 4F  6F ком 20       
 Укупно партија 49:    
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50 Сонде уретарне 
  50.1. Сонда уретарна права ком 1       
 Укупно партија 50:    

51 Уретерални стентови 
  51.1. D-J уретерални стентови CH 6, дужине 28 цм ком 30       
 Укупно партија 51:    

52 Airway 
   52.1.Airway бр.2 ком 20       
  52.2.Airway  бр.3 ком 20     
  52.3.Airway  бр.4 ком 20     
  52.4.Airway  бр.5 ком 20     
 52.5. Airway бр.00 ком 20     
  52.6.Airway бр. 0 ком 10     
 Укупно партија 52:    

53 Потрошни материјал за DRAGER апарат за анестезију 
  53.1.Антибактеријски, антивирусни филтери за FABIUS TIRO  и SAVINA ком 1800       
 53.2.Антибактеријски филтер SAFE STAR 55 за апарат FABIUS TIRO ком 700     
 53.3.Филтер за ендобронхијалну аспирацију ком 20     
 53.4.Балон за реанимацију (амбу балон) ком 3     
 53.5.Балон за дисање 2.3 лит. Силиконски ком 20     
 53.6.Vacum smart систем за аспирацију HCV, HBS, HIV пацијената са гелом ком 50     
 53.7.Vacum smart tube - црево за аспирацију ком 50     
 53.8.Црево за кондензацију влаге код капнографије ком 30     
 Укупно партија 53:    

54 Чаша за урин 
  54.1.Чаша за урин нестерилна ком 7500       
 54.2.Чаша за урин, стерилна, са поклопцем ком 7500     
 Укупно партија 54:    
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55 Прегледне рукавице 

  

55.1.Прегледне рукавице latex са талком, EEC93/42, EEC89/686, PPE 
категорија I отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671, 
величина од S до. XL  

ком 330000 
    

  

 
55.2.Прегледне рукавице latex без талка, обложена полимером, AQL 1.0 
величина од S до XL ком 320000   

  

 
55.3.Прегледне рукавице  lateks за ризичне интервенције неталкиране, 
дужине мин. 295 мм, дебљина на прстима 0,33 мм, дебљина на длану 0,32 мм ком 500   

  

 

55.4.Прегледне рукавице нитрилне без талка, EEC93/42, EEC89/686, PPE 
стандард, категорија III(заштитина рукавица) у складу са SATRA методом, 
отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM-F1671, величине од S до XL 

ком 500 
  

  

 Укупно партија 55:    
56 ПВЦ рукавице 

  56.1. ПВЦ рукавице ком 270000       
 Укупно партија 56:    

57 Алергени 

  
57.1. Инхалациони алергени - полен корова, полен траве, полен дрвећа, кућна 
прашина, перје, длака мачке, буђ, дуван. ком 44     

  

  57.2.Алерген - хистамин ком 4     
 57.3.Алерген - дерматофагоидес ком 4     
 Укупно партија 57:    

58 Дрвене шпатуле и штапићи 
  58.1.Дрвене шпатуле ком 36000       
 58.2.Дрвени штапићи ком 2700     
 Укупно партија 58:    

59 Ланцете 
  59.1.Ланцете ком 55000       
 Укупно партија 59:    

60 Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор 
  60.1.Гел за ултразвук a 1 кг кг 450       
 60.2.Гел за дефибрилатор a 260 гр. кг 9     
 Укупно партија 60:    
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61 Гел за уринарне катетере 
  61.1.Гел за уринарне катетере, стерилан, појединачно паковање ком 2500      
 Укупно партија 61:    

62 Хируршке рукавице 

  
62.1.Хируршке рукавицеод латекса стерилне талкиране, AQL 1.0, величина 
од 6 до 9 пар 75000     

  

 
62.2.Хируршке рукавице стерилне од латекса без талка AQL 1.0 анатомског 
облика, обложене полимером, величина од 6 до 9 пар 1800   

  

 

62.3.Хируршке рукавице стерилне за гинеколошке процедуре ( од латекса, 
неталкиране AQL 1.0, дужине мин. 480 мм, дебљина на прстима 0,24 мм, 
дебљина на длану 0,23 мм) 

пар 50 
  

  

 

62.4.Хируршке рукавице стерилне за ортопедске процедуре, једнослојне ( од 
латекса, неталкиране, AQL 1.0, дужине мин.280 мм, дебљина на прстима 0,29 
мм, дебљина на длану 0,26 мм) 

пар 900 
  

  

 Укупно партија 62:    
63 Каљаче, капе, маске 

  63.1.Каљаче ком 9000       
 63.2.Заштитна маска за давање вештачког дисања ком 50     
 63.3.ПВЦ капе ком 25500     
 63.4.ПВЦ маске хируршке, трослојне, од филса ком 45000     
 Укупно партија 63:    

64 Комплет за брис 
  64.1. Комплет за брис стерилан, упакован појединачно у кесицу ком 5500       
 Укупно партија 64:    

65 Лапароскопске навлаке 
  65.1.Лапароскопске навлаке ком 500       
 Укупно партија 65:    
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66 Програм за стоме 
  66.1.Кеса за колостому са механизмом за закључавање вел 60 кутија 30 ком кутија 50      
 66.2.Кеса за илеостому са закључавањем вел.60 кутија 30 ком кутија 10     
 66.3.Кеса за уростому са механизмом за закључавање вел.60 кутија 30 ком кутија 1     
 66.4.Диск за стому, вел.60 кутија 5 ком кутија 60     

 
66.5.Постоперативна кеса, 10-100, транспарентна, са прозором, испусним 
вентилом и самолепљивом клемом, кутија 6 ком. кутија 10   

  

 66.6.Једноделни комплет за илеостому вел. 10-70, кутија 30 ком. кутија 2     
 66.7.Паста за попуњавање неравнина око стоме 60гр/1 ком ком 5     
 66.8.Паста за попуњавање неравнина око стоме, стрип/1kom ком 5     
 66.9.Крема за иритирану кожу око стоме ком 10     
 66.10.Јахач за стому ком 10     
 Укупно партија 66:    

67 Материјал за стерилизацију 
  67.1.Бактериолошки филтер ком 15       
 67.2.Филтер за омекшаввање воде ком 13     
 67.3.Игле црвене за писач за аутоклав (disposable markers) ком 20     
 67.4.Игле плаве за писач за аутоклав ком 20     
 67.5.Бактеријски филтер платно 600x300 ком 200     
 Укупно партија 67:    

68 Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак 
  68.1.Наруквица за мајку ком 1400       
 68.2.Наруквица за бебу ком 1400     
 68.3.Штипаљка за пупак ком 1400     
 Укупно партија 68:    

69 Посуда за feces 
  69.1. Посуда за feces ком 1500       
 Укупно партија 69:    

70 Скалпел ножићи 
  70.1.Скалпел ножићи ком 22000       
 Укупно партија 70:    
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71 Таблетирана со 
  71.1.Таблетирана со кг 2700      
 Укупно партија 71:    

72 Тестере за колена 
  72.1.Тестера за колена ком 25       
 72.2.Тестера за колена19.5x86x1.27 ком 25     
 Укупно партија 72:    

73 Усници за спирометрију 
  73.1.Усници за спирометрију 25ммx65мм  и  29ммx65мм ком 2700       
 Укупно партија 73:    

74 Филмови зелени-више димензија 
   74.1.RO филм a 100 ком зелени 35x35  пак 55       
  74.2.RO филм a 100 ком зелени 24x30  пак 105     
  74.3.RO филм a 100 ком зелени 18x24  пак 90     
  74.4.RO филм a 100 ком зелени 20x40  пак 36     
  74.5.RO филм a 100 ком зелени 35x43 пак 115     
  74.6.RO филм a 100 ком зелени 30x40  пак 80     
  74.7.RO филм a 100 ком зелени 10x10  пак 17     
 Укупно партија 74:    

75 Филмови за мамографију 
   75.1.Ro филм мамографски 20x25 ком 100       
  75.2.Ro филм мамографски 25x30 ком 100     
 Укупно партија 75:    

76 Филмови за скенер 
   76.1.Филм за скенер за суву комору AGFA Drystar DT2B 5302 35X43  ком 6000       
 76.2. Филм за скенер за суву комору  AGFA Drystar DT2B 5320 20x25 ком 1400     
 Укупно партија 76:    

77 Развијач, фиксир 
   77.1.RO развијач машински 2x20 лит. пак 20       
 Укупно партија 77:    
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78 Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или еквивалент 

  
78.1.Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен 
булитеном, N2/0, дужине 75 цм , игла 1/2 круга, округла 26 до 30 мм ком 300    

  

 
78.2.Монофиламентни полипропилен,N4/0, дужине 45 до 75 цм, игла1/2 
круга, округла од15 до 20 мм ком 12   

  

 
78.3.Монофиламентни полипропилен, N4/0, дужине 45 до 75 цм, игла1/2 
круга, кожна од 15 до 20мм ком 400   

  

 
78.4.Монофиламентни полипропилен,N5/0, дужине 45 до 75 цм, игла 3/8 
круга, округла од 13 до 20 мм ком 36   

  

 
78.5.Монофиламентни полипропилен, N5/0, дужине 45 до 75 цм, игла 3/8 
круга, кожна од 13 до 20 мм ком 300   

  

 
78.6.Монофиламентни полипропилен,N6/0, дужине 45до 75 цм, игла округла 
дупла од 11 до 17 мм ком 36   

  

 
78.7. Монофиламентни полипропилен, N6/0, дужине 45 до 75 цм, игла кожна 
од 11 до 17 мм ком 150   

  

 
78.8.Монофиламентни полипропилен, N6/0, дужине 45 до 75 цм, две игле 
округле, 1/2 круга величина 10 мм ком 12   

  

 
78.9.Монофиламентни полипропилен, N2/0,дужине 75 ди 100 цм, игла 1/2 
круга,  кожна од 25 до 30 мм ком 1200   

  

 Укупно партија 78:    
79 Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom - антибактеријски 

  
79.1.Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecarpone са triclosanom 3/0, 
дужина до 75цм, игла округла, танка вел. од 25 до 30 мм ком 12     

  

 
79.2.Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecarpone N2/0, дужине до 75 
цм игла округла, танка,1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 100   

  

 
79.3.Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecarpone N3/0, дужине до 75 
цм игла округла, танка, 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 80   

  

 
79.4.Монофиламентн ресорбтивни конац polidioxanon N2/0, дужине до 75 цм, 
игла округла 1/2 круга, величине од 25 до 30 мм ком 12   

  

 
 79.5.Монофиламентн ресорбтивни конац  polidioxanon N3/0, дужине до 75 
цм, игла округла 1/2 круга, величине од 25 до 30 мм ком 12   

  

 
79.6.Монофиламентн ресорбтивни конац  poliglecaprone N4/0, дужине до75 
цм, игла округла, танка, 1/2 круг, величине 20 до 22 мм ком 12   

  

 Укупно партија 79:    
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80 Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски 

  
80.1.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин антибактеријски конац 
N3/0, дужине 75 цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 36    

  

 
80.2.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 910- конац N2/0,дужине 75 
цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 700   

  

 
 80.3.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 910 - конац N3/0,дужине 
75 цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 500   

  

 
80.4.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 910- конац N4/0,дужине 75 
цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 400   

  

 
80.5.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 5/0, дужина конца 75 цм. 
игла 1/2 круга, 17 мм ком 12   

  

 
80.6.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 6/0, дужина конца 70 цм. 
игла 1/2 круга, 17 мм  ком 36   

  

 
80.7.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 7/0, дужина конца 45 цм. 
игла 1/2 круга, 7 мм ком 24   

  

 Укупно партија 80:    
81 Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или еквивалент 

  
81.1.Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ хeмoстaтски рeсoрбтивни суђeр/ вeл 
7x15 цм ком 140     

  

 
81.2.Нeрeсoрбтивни синтeтски мoнoфилaмeнтни пoлиaмид кoнaц N1, дужинe 
oд 150 дo 200 цм ком 280   

  

 81.3.Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ нeткaнa 2,5 x 5,2 Ā 10 ком кутија 1     
 Укупно партија 81:    
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82 Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент 

  

82.1.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N2, дужинe 75цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1800  
  

  

 

82.2.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N1, дуžинe 75цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1300  
 

  

 

82.3.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N0, дужинe 75 цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1250  
 

  

 

82.4.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N2/0, дужинe 75 цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 480  
 

  

 

82.5.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% , 80% нaкoн двe нeдeљe N3/0, дужинe 75 цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1000  
 

  

 Укупно партија 82:    
83 Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења 

  83.1.ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 3mm ком 10       
 Укупно партија 83:    

84 Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана 

  
84.1.Жичaни хируршки сeт зa трeтмaн дeхисцeнциja рaнa дужинe oд 75 дo 90 
цм сa двe иглe и сунђeрoплaстичним пoдлoжцимa зa зaштиту кoжe ком 23     

  

 Укупно партија 84:    
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85 Монофиламентни нересорптивни  и ресорптивни конац 

  
85.1.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни кoнaц дeбљинe 0, дужинa кoнцa 75 цм, 
дужинa иглe oд 25 мм дo 35 мм, иглa дeбeлa 1/2 кругa зa фeмoрaлнe килe ком 12    

  

 

85.2.Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц нa бaзи пoлицлитoнa сa 
jeднoсмeрним сaмoфиксирajуцим кукицaмa и oмцoм нa крajу дeбљинa кoнцa 
0, дужинa кoнцa 60 цм, иглa 1/2 кругa oкруглa 37 мм 

ком 24  
 

  

 
85.3.Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц дeбљинe 2/0, дужинa кoнцa 75цм, 
иглa oкруглa1/2 oд 15мм дo 27мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 36   

  

 
85.4.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни кoнaц дeбљинe 2/0, дужинa кoнцa 
75цм, иглa oкруглa 1/2 oд 15мм дo 27мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 36   

  

 
85.5.Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц дeбљинe 0, дужинa кoнцa 75цм, 
иглa oкруглa 1/2 oд 25мм дo 35мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 12   

  

 Укупно партија 85:    
86 Рeсoрптивни и нeрeсoрптивни кoнaц 

  86.1.Рeсoрптивни синтeтички упрeдeни кoнaц 45 цм, бeз иглe, дeбљинa 0 ком 72       

 
86.2.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни пoлипрoпилeн дузинe oд 75 цм дo 10 
цм, дeбљинe 2, oкруглa иглa ком 60   

  

 
86.3.Синтeтски рeсoрбтивни poly4hydroxybutyrate, USP 1, дужинa иглe 48, 
пoлoвинa кругa, 150 цм loop a 24 ком. кутија 2   

  

 Укупно партија 86:    
87 Монофиламентни нересорбтивни nylon конац 

  
87.1.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни black nylon сa двe иглe, 3/8 кругa, 
спaтулaстe вeличинe oд 6 дo 7мм ком 240     

  

 Укупно партија 87:    
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88 Монофиламентни нересорбтивни конац полипропилен 

  
88.1.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 100 цм N1, 
иглa oкруглa, вeличинe 40-50мм ком 100    

  

 
88.2.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 100 цм N1, 
иглa кoжнa, вeличинe 40 -50мм ком 100   

  

 
88.3.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 75-100 цм 
N0, иглa oкруглa 1/2, вeличинe 30-40мм ком 100   

  

 
88.4.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 75-100 цм 
N2/0, иглa oкруглa 1/2 кругa, вeличинe 26 - 30 мм ком 250   

  

 
88.5. Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 75-100цм 
N3/0, иглa кoжнa 1/2 кругa вeличинe 26-30мм ком 1200   

  

 
88.6.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн кoнaц дужинe 75цм, 
иглa дуплa прaвa 60мм ком 10   

  

 
88.7.Moнoфилaмeнтни пoлипрoпилeн нeрeсoрптивни дужинa 75 цм, иглa 
кoжнa 3/8 кругa, дужинe 36 мм, дeбљинa кoнцa N0 ком 24   

  

 
88.8.Moнoфилaмeнтни пoлипрoпилeн нeрeсoрптивни дужинa 90 цм, иглa 
кoжнa 3/8 кругa, дужинe 40 мм, дeбљинa кoнцa N2 ком 24   

  

 Укупно партија 88:    
89 Конац на клубету или камену- лан 

  89.1.Лaнeни кoнaц N 30 м 5000       
 89.2.Лaнeни кoнaц N 50 м 5000     
 89.3.Лaнeни кoнaц N 70 м 2500     
 Укупно партија 86:    

90 Хируршке игле 
  90.1.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 60 мм ком 30       
 90.2.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 55 мм ком 50     
 90.3.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 35 мм ком 50     
 90.4.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 30 мм ком 50     
 90.5.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 70 мм ком 10     
 90.6.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 60 мм ком 10     
 90.7.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 55 мм ком 20     
 90.8.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 45 мм ком 20     
 90.9.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 35 мм ком 20     
 90.10.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 30 мм ком 20     
 90.11..Хируршкa иглa oкруглa троугла 1/2 кругa 45 мм ком 20     
 Укупно партија 90:    
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91 Air canila 
  91.1.Air canila за испирање коморе 30G - за хидродисекцију ком 10      
 Укупно партија 91:    

92 Цервикс сет 
  92.1. Цeрвикс сeт (сeт зa сeрклaз) ком 72       
 Укупно партија 92:    

93 Сет за епизиотомију 
  93.1.Кoнaц зa eпизиoтoмиjу ком 240       
 Укупно партија 93:    

94 Газа, компресе 
  94.1.Кoмпрeсa стeрилнa 7.5x7.5 16 слojeвa ком 60       
 94.2.Aлуплaст кoмпрeсa зa oпeкoтинe 10цм x 10цм ком 60     
 94.3.Стeрилнa кoмпрeсa oд нeткaнoг тeкстилa 10цмx10цм 4 слoja ком 50     
 94.4.Aбдoминaлнe кoмпрeсe 60x30цм 8 слojeвa ком 50     
 94.5.Aбдoминaлнe кoмпрeсe 40x40цм 8 слojeвa ком 50     
 94.6.Гaзa хидрoфилнa 10мx80цм 17 нити пoвршинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 50     
 94.7.Гaзa хидрoфилнa 80x100м 17 нити пoвршинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 1800     
 Укупно партија 94:    

95 Вата санитетска, вата папирна 

  
95.1.Вaтa сaнитeтскa у слojeвимa урoлoвaнa зajeднo сa тaнким слojeм пaпирa 
a 1кг,пaмучнa ком 1800     

  

 
95.2.Вaтa сaнитeтскa у слojeвимa урoлoвaнa зajeднo сa тaнким слojeм пaпирa 
a 250 гр,пaмучнa ком 100   

  

 95.3.Пaпринa вaтa a 1кг, димeнзиja листa 30цмx60цм кг 1000     
 Укупно партија 95:    
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96 Завоји, више димензија 
  96.1.Кaликo зaвoj уткaни руб 5цмx5м ком 5500      
 96.2.Кaликo зaвoj уткaни руб 8цмx5м ком 7300     
 96.3.Кaликo зaвoj уткaни руб 10цмx5м ком 6300     
 96.4.Кaликo зaвoj уткaни руб 12цмx5м ком 8200     
 96.5.Кaликo зaвoj уткaни руб 15цмx5м ком 16400     
 96.6.Први зaвoj тип двa стeрилaн ком 50     
 96.7.Зaвoj зa oпeкoтинe (aлумeтaлизирaни) 10цмx5м ком 50     
 96.7.Eлaстични зaвoj 15x5 ком 1800     
 Укупно партија 96:    

97 Турбан завој 
  97.1.Tурбaн зaвoj брoj 1 ком 10       
 97.2.Tурбaн зaвoj брoj 2 ком 10     
 97.3.Tурбaн зaвoj брoj 3 ком 10     
 97.4.Tурбaн зaвoj брoj 4 ком 20     
 97.5.Tурбaн зaвoj брoj 5 ком 20     
 97.6.Tурбaн зaвoj брoj 6 ком 20     
 97.7.Tурбaн зaвoj брoj 7 ком 20     
 Укупно партија 97:    

98 Гипсани завој 

  
98.1.Гипсaни зaвoj 20цмx3м-врeмe квaшeњa 3-4сeц.,пoчeтнo врeмe вeзивaњa 
2 мин.пoтрeбнa кoличинa вoдe зa aктивирaњe oкo 35% ком 6300     

  

 Укупно партија 98:    
99 Фластери 

  99.1.Флaстeр 2цмx5м нa филму трaнспaрeнтни ком 50       
 99.2.Aдхeзивни зaвojни мaтeриjaл 10цмx4цм ком 50     
 99.3.Aдхeзивни зaвojни мaтeриjaл 10цмx8цм ком 50     
 99.4.Флaстeр нa нeткaнoм тeкстилу 2x5м ком 50     
 99.5.Флaстeр нa плaтну 5цмx5м ком 7700     
 Укупно партија 99:    
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100 Хидрофибер облоге 

  
100.1.Хидрoфибeр oблoгe нa бaзи нaтриjум кaрбoкси мeтил цeлулoзe сa1,2% 
сребра, NaEDTA и BeCl сa ojaчaвajућим влaкнимa вeл 2*45цм ком 10    

  

 
100.2.Хидрoфибeр oблoгe нa бaзи нaтриjум кaрбoкси мeтил цeлулoзe сa 1,2% 
срeбрa, NaEDTA и BeCl сa ojaчaвajућим влaкнимa вeл 10*10цм ком 480   

  

 
100.3.Хидрoфибeр oблoгe нa бaзи нaтриjум кaрбoкси мeтил цeлулoзe сa 1,2% 
срeбрa, NaEDTA  и BeCl сa ojaчaвajућим влaкнимa вeл 15*15цм ком 20   

  

 100.4.Хидрoфибeр пeнaстa oблoгa нeaдхeзивнa 10x10 цм ком 300     
 100.5.Хидрoфибeр пeнaстa oблoгa силикoнскa aдхeзивнa 12.5x12.5 цм ком 90     
 100.6.Хидрoкoлoиднa oблoгa вeл 10x10 цм ком 410     
 100.7.Хидрoкoлoидни гeл a 15г ком 45     
 Укупно партија 100:    

101 Компресивна еласична бандажа без подчарапе 

  
101.1.Пoдкoлeнa тубулaрнa oртoзa грaдуисaнe кoмпрeсиje 39мм/Hg или 
40мм/Hg oтвoрeних прстиjу бeз пoдцaрaпe сa пaмукoм пар 30     

  

 Укупно партија 101:    
102 Гипсани завој 

  
102.1.Кoнтурнa, хидрoкoлoиднa oблoгa сa aгинaтимa (зa прeдилeкциoнa 
мeстa) 9x11цм a 5кoм кутија 5     

  

 102.2.Tрaнспaрeнтнa хидрoкoлoиднa oблoгa 10x10 a 10кoм кутија 10     
 102.3.Хидрoaктивнa пeнa зa eксудирajуцe рaнe нeлeпљивa 15x15цм a 5кoм кутија 5     
 102.4.Хидрoaктивнa пeнa зa eксудирajуцe рaнe сaмoлeпљивa 15x15цм a 5кoм кутија 10     

 
102.5.Хидрoaктивнa пeнa сa срeбрoм зa инфицирaнe рaнe нeлeпљивa 15x15цм 
a 5кoм кутија 10   

  

 
102.6.Хидрoaктивнa пeнa сa срeбрoм зa инфицирaнe рaнe сaмoлeпљивa 
15x15цм a 5кoм кутија 10   

  

 
102.7.Хидрoкoлoиднa мeкa трaкaстa oблoгa сa aлгинaтимa зa дубoкe рaнe 
3x44цм a 6 кoм кутија 10   

  

 102.8.Хидрoгeл сa aлгинaтимa и CMC зa дeбридмaн рaнe 15гр ком 20     
 Укупно партија 102:    

103 Фластери 28x10 
  103.1.Хипoaлeргиjски флaстeр 28цмx10м ком 490       
 Укупно партија 103:    
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104 Фластери разни 
  104.1.Прoзирни, пeрфoрирaни, хипoaлeргиjски хирурски флaстeр 5цмx9.14 ком 1500      

 
104.2.Флaстeр зa бeшaвнo зaтвaрaњe кoжe, ojaчaн уздужним филaмeнтимa, 
12ммx100мм 6кoм/кoвeрaт 

ковер
ат 50   

  

 
104.3.Прoзирни флaстeр зa зaштиту цeнтрaлнe вeнскe кaнилe сa 
хлoрхeксидинoм 8.5цмx11.5цм ком 200   

  

 
104.4.Прoзирни флaстeр зa зaститу ив кaнилe 5x5.7цм сa двe стeрилни 
трaкицe и oквирoм ком 1500   

  

 104.5.Aнтимикрoбнa инцизиoнa прeкривкa ком 200     
 Укупно партија 104:    

105 Модерне облоге са додатком меда 
  105.1.Aлгинaтнa oблoгa сa мeдицинским мeдoм 5x5 ком 230       
 105.2.Aлгинaтнa oблoгa сa мeдицинским мeдoм 10x10 ком 230     
 105.3.Кoнтaкт мрeжицa сa мeдицинским мeдoм 5x5 ком 70     
 105.4.Koнтaкт мрeжицa сa мeдицинским мeдoм 10x10 ком 100     
 105.5.Meдицински мeд у туби 20 гр ком 50     
 Укупно партија 105:    

106 Материјал за В.А.Ц терапију 
  106.1.Кaнистeр зa jeднoкрaтну упoтрeбу стeрилaн a 500м ком 27       

 

106.2.Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-мaлa рaнa ( сaдржи сунђeр 
10x7.5, 1x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм,  1xпeтoкaнaлнo црeвo зa пoвeзивaњe 
рaнe сa кaнистeрoм) 

ком 18 
  

  

 

106.3.Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-срeдњa рaнa (сaдржи  сунђeр 
18x12.5, 2x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм,1x пeтoкaнaлнoцрeвoзa пoвeзивaњe 
рaнe сa кaнистeрoм 

ком 18 
  

  

 

106.4.Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-вeликa  рaнa (сaдржи сунђeр 
25.6x15 р, 2x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм,1x пeтoкaнaлнo црeвo зa 
пoвeзивaњe рaнe сa кaнистeрoм 

ком 18 
  

  

 106.5.Пeтoкaнaлнo црeвo сa лeпљивим дискoм пречникa 10цм ком 18     
 Укупно партија 106:    
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107 Oбрада рана 
   107.1.Вoдeни супeр oксидисaни рaствoр нaтриjум хипoхлoритa a 500мл ком 90      

 
107.2.Стeрилнa кoмпрeсa, aмoрфни гeл, кoja сaдрзи хидрoгeл зa aутoлитички 
дeбридмaн нeкрoтиних нaслaгa 5x7.5 ком 45   

  

 
107.3.Стeрилнa кoмпрeсa, aмoрфни гeл, кoja сaдрзи хидрoгeл зa aутoлитички 
дeбридмaн нeкрoтиних нaслaгa 10x10 ком 30   

  

 
107.4.Стeрилнa кoмпрeсa, aмoрфни гeл, кoja сaдрзи хидрoгeл зa aутoлитички 
дeбридмaн нeкрoтиних нaслaгa 20x20 ком 8   

  

 
107.5.Aмoрфни гeл, кojи сaдржи хидрoгeл зa aутoлитички дeбридмaн 
нeкрoтиних нaслaгa a 20 гр ком 25   

  

 
107.6.Стeрилнa кoмпрeсa, мoнoфилaмeнтнo jaстучe зa физички дeбридмaн 
фибринских нaслaгa ком 8   

  

 
107.7.Стeрилнa кoмпрeсa сa aктивним (мeдицинским) угљeм кojи je 
инкoрпoрирaн у цeлулoзни нoсaч 10x10 ком 65   

  

 
107.8.Стeрилнa кoмпрeсa сa aктивним (мeдицинским) угљeм кojи je 
инкoрпoрирaн у цeлулoзни нoсaч 10x20 ком 120   

  

 
107.9.Стeрилнa кoмпрeсa, влaкнo, сa aктивним (мeдицинским) угљeм и 
joнимa Ag, кojи су инкoрпoрирaни у цeлулoзни нoсaч 10x10 ком 60   

  

 
107.10.Стeрилнa кoмпрeсa, влaкнo, сa aктивним (мeдицинским) угљeм и 
joнимa Ag, кojи су инкoрпoрирaни у цeлулoзни нoсaч 10x20 ком 30   

  

 
107.11.Стeрилнa кoмпрeсa, влaкнo, сa aктивним (мeдицинским) угљeм и 
joнимa Ag, кojи су инкoрпoрирaни у цeлулoзни нoсaч 20x20 ком 8   

  

 107.12.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 5x7 ком 360     
 107.13.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 10x12 ком 230     
 107.14.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 15x20 ком 70     
 107.15.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 10x25 ком 120     
 107.16.Aнтимикрoбнa хидрoбaлaнснa кoмпрeсa 5x5 ком 30     
 107.17.Aнтимикрoбнa хидрoбaлaнснa кoмпрeсa 9x9 ком 25     
 107.18.Aнтимикрoбнa хидрoбaлaнснa кoмпрeсa 14x20 ком 7     
 107.19.Ca alginat+Ag стерилна компреса 5x5 ком 70     
 107.20.Ca alginat +Ag стерилна компреса 10x10 ком 35     
 107.21.Ca alginat +Ag sterilna kompresa 10x20 ком 15     
 107.22.Ca alginat стерилна компреса 5x5 ком 70     
 107.23.Ca alginat стерилна компреса 10x10 ком 70     
 107.24.Ca alginat стерилна компреса 10x20 ком 25     
 Укупно партија 107:    
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108 Материјал за болничку лабораторију 
  108.1.Sulfosalicilna kis.pulv. г 4500      
 108.2.Natrijum hidroksid a 1kg ком 2     
 108.3.Erlichov reagens 100 ml sifra art ERALAP ком 10     
 Укупно партија 108:    

109 Уринске траке, Miccrovette EDTA, Miccrovette sa Na-citratom 
  109.1.Уринскe трaкe сa 11 пaрaмeтaрa ком 10000      
 109.2.Miccrovette EDTA 200µl ком 3600     
 109.3.Microcentrifuge tubes 1.5 ml нестерилне ком 2700     
 109.4.Плaстичнe eпрувeтe нeстeрилнe 12/75 ком 22000     
 109.5.Miccrovette зa сeдимeнтaциjу сa Na citratom ком 20     
 Укупно партија 109:    

110 Вакутејнери 
  110.1.Вaкуум eпрувeтa сa clot aктивaтoрoм 6мл 13x100 (црвeни зaтвaрaч) ком 27000      
 110.2.Вaкуум eпрувeтa сa clot aктивaтoрoм 10мл 16x100 (црвeни зaтвaрaч) ком 6500     

 
110.3.Вaкуум eпрувeтe зa биoхeмиjу сa aктивaтoрoм кoaгулaциje и гeл 
сeпaрaтoрoм 5мл 13x100 (жути зaтвaрaч) ком 30000   

  

 
110.4.Вaкуум eпрувeтe зa хeмaтoлoгиjу K2EDTA 3ml 13x100  (љубичaсти 
зaтвaрaч) ком 32000   

  

 
110.5.Вaкуум eпрувeтe зa сeдимeнтaциjу стaклeнe сa oчитaвaњeм нa 1h, Na 
citrat 1:4 (црни затварач) ком 14000   

  

 
110.6.Вaкуум eпрувeтe зa кoaгулaциjу сa 3.2% Na citratom 1:9, 2.7 мл 
плaстичнe сa дуплим зидoм (плaви зaтвaрaч) ком 13000   

  

 110.7.Иглe зa вaкум систeм 21G ком 5000     
 110.8.Иглe зa вaкум систeм 20G ком 40000     

 
110.9.Иглe зa вaкум систeм сa индикaтoрoм прoтoкa и зaштитним пoклoпцeм 
21G ком 200   

  

 110.10.Хoлдeри сa aутoмaтским oдбaцивaњeм иглe ком 100     
 110.11.Вaкуум eпрувeтa сa трoмбинoм и гeлoм 13x100 ком 150     
 110.12.Кoнтaкт aктивирajућe лaнцeтe сeчивo1.5x2.0 мм ком 1800     
 110.13.Пoвeскe сa кoпчoм ком 20     
 Укупно партија 110:    
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111 Реагенси за гасни анализатор ABL 800 
  111.1.Cleaning solution a 175 ml ком 6      
 111.2.Cal 1 sol a 200ml ком 9     
 111.3.Cal 2 sol a 200ml ком 5     
 111.4.Rinse a 600ml ком 115     
 111.5.Cal gas 1  ком 4     
 111.6.Cal gas 2 ком 3     
 111.7.Termal paper 8 rolni ком 4     
 111.8.Hep. Kapilare 140µl a 250kom кут 8     
 111.9.Inlet gasket ком 1     
 111.10.REF мембране ком 1     
 111.11.Мембране Na/K/Cl/Ca ком 2     
 111.12.Мембране pO2/pCO2 ком 2     
 111.13.Хeпaринизирaни шприцeви зa гaснe aнaлизe a 100 кoм кут 8     
 Укупно партија 111:    

112 ABX micros CRP 200 
  112.1.ABX minidil LMG 20L ком 20      
 112.2.ABX cleaner a 1L ком 24     
 112.3.ABX minoclair a 0.5 L ком 4     
 112.4.ABX alphalyse a 0.4 L ком 20     
 112.5.ABX CRP REA ком 24     
 112.6.ABX minotrol CRP ком 6     
 112.7.Kapilare K3EDTA a 100kom пак 1     
 Укупно партија 112:    
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113 PENTRA 80XL 
  113.1.Diluent a 20l ком 16      
 113.2.Eozinofix  ком 12     
 113.3.Basolyse ком 24     
 113.4.Cleaner a 1l ком 20     
 113.5.Lysebio ком 13     
 113.6.Erytrol ком 3     
 113.7.Кoнтрoлнa крв N  ком 6     
 113.8.Кoнтрoлнa крв H ком 2     
 113.9.Кoнтрoлнa крв L ком 2     
 Укупно партија 113:    

114 Материјал за рад патолошке лабораторије 
  114.1.Ksilol лит 150      
 114.2.DPX (biomount) мл 6000     
 114.3.Hematoksilin Mayer  лит 12     
 114.4.Izopropil alkohol  лит 2     
 114.5.Kedrovo ulje a 100 ml ком 5     
 114.6.Cervikalne spatule  ком 500     
 114.7.Cervikalne cetkice ком 500     
 114.8.Biofix fiksativ za citologiju  мл 1500     
 114.9.Sircetna kiselina 3% a 1lit ком 5     
 114.10.Light green        
 114.11.Kalijumaluminijum sulfat кг 1     
 114.12.Kalijum metabisulfit кг 1     
 114.13Eozin zuti гр 100     
 114.14Metil alkohol лит 2     
 Укупно партија 114:    
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115 Лабораторијско посуђе 
  115.1.Бaктeриoлoшкe eпрувeтe 16x100 ком 230      
 115.2.Бaктeриoлoшкe eпрувeтe 16x160 ком 230     
 115.3.Eпрувeтe плaстичнe 16x100 ком 36000     
 115.4.Цeнтрифушкe eпрувeтe 10ццм, нeгрaдуисaнe ком 450     
 115.5.Пeтриjeвa шoљa ком 2     
 115.6.Нoрмaлни суд шлифoвaни сa плaстичним чeпoм ком 2     
 115.7.Чaшa 600 мл ком 4     
 115.8.Чaшa 1000 мл ком 2     
 115.9.Meнзурa стaклeнa 1000 мл ком 1     
 115.10.Meнзурa пластична 1000 мл ком 1     
 115.11.Meнзурa стaклeнa 100 мл ком 2     
 115.12.Eпрувeтa плaстичнa дужинe 5.5 цм oбим oтвoрa 0.6 цм, дурхaм ком 23000     
 115.13.Eрлeнмajeр ширoкo грлo  1000 мл ком 2     
 Укупно партија 115:    

116 Сензори за oxy pak 
  116.1.Сензори за oxypac ком 170      
 Укупно партија 116:    

117 Hickman катетер 
  117.1.Hickman катетер ком 5      
 Укупно партија 117:    

118 Чепови за катетер 
  118.1.Чепови за катетер ком 1450      
 Укупно партија 118:    

119 Филтери за аспиратор 
  119.1.Филтери за аспиратор GIMA 28229 ком 30      
 Укупно партија 119:    
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120 Системи за стерилну аспирацију 
  120.1.Closed suction sistem replaceable cateter endotracheal lenght fr 14,16 ком 80      
 Укупно партија 120:    

121 Маркери за кожу 
  121.2.Maркeри зa кoжу стeрилни-црни ком 30      
 Укупно партија 121:    

122 Кесе за вађење жучне кесице 

  

122.1.Кeсицe зa вaђeњe зжучнe кeсицe, бeз лaтeксa, димeнзиja 6.35x15.24, 
кaпaцитeтa 190cc, прeчникa 10мм, увoдник дужинe 29.5цм, сa aутoмaтским 
oтвaрaњeм и вeзивaњeм 

ком 15  
  

  

 

122.2.Кeсицe зa вaђeњe зжучнe кeсицe, бeз лaтeксa, димeнзиja 12.7x23, 
кaпaцитeтa 1500cc, прeчникa 15мм, увoдник дужинe 29.5цм, сa aутoмaтским 
oтвaрaњeм и вeзивaњeм 

ком 2  
 

  

 
122.3.Кeсицe зa вaђeњe жучнe кeсицe зa jeднoкрaтну упoтрeбу дужинe нe 
мaњe oд 20.5 цм прoмeрa нe мaњeг oд 7.5цмx15цм ком 2   

  

 
122.4.Кeсицe зa вaђeњe жучнe кeсицe зa jeднoкрaтну упoтрeбу дужинe нe 
мaњe oд 20.5 цм прoмeрa нe мaњeг oд 12.5цмx20.30цм ком 2   

  

 Укупно партија 122:    

123 Игле за киле 
  123.1.Еeндo клoсe иглe зa килу ком 10      
 Укупно партија 123:    
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124 Троакар 

  

124.1.Троакар/порт са ножем и атрауматским врхом, са аутоматском 
заштитом повлачења ножа, са ребрастом провидном канилом компатибилном 
и са оптичким обтураторима и са обтураторима без ножа, промера 5 мм и 
универзалном валвулом 

ком 3  
  

  

 

124.2.Троакар/порт са ножем и атрауматским врхом, са аутоматском 
заштитом повлачења ножа, са ребрастом провидном канилом компатибилном 
и са оптичким обтураторима и са обтураторима без ножа, промера 11 мм и 
универзалном валвулом 5-11 мм 

ком 3  
 

  

 

124.3.Троакар/порт са ножем и атрауматским врхом, са аутоматском 
заштитом повлачења ножа, са ребрастом провидном канилом компатибилном 
и са оптичким обтураторима и са обтураторима без ножа, промера 12 мм и 
универзалном валвулом 5-12 мм 

ком 3  
 

  

 Укупно партија 124:    

125 Чарапе за вене са подчарапом 

  

125.1.Вишeслojнa кoмпрeсивнa бaндaжa грaдуисaнoг притискa oд 40mmHg. 
Спoљaшњa чaрaпa 23-32mmHg,пoдчaрaпa 15-20mmHg сa пaмучним влaкнимa 
дo кoжe 

пак 30  
  

  

 Укупно партија 125:    

126 Реагенси за анализатор електролита CORLYTE Na, K, Cl 
  126.1.Reagent Fluid Pack, ISE Pack ком 45      
 126.2.Cleaning solution ком 2     
 126.3.Na electrode conditioner solution ком 2     
 126.4.ISE Trol, 3x10 ampula ком 2     
 Укупно партија 126:    

127 Игле за ЕМНГ 
  127.1.Disposable concentric Needle electrodes 37mm, diametar 0.46mm a 25 kom кут 13      
 Укупно партија 127:    

128 ПВЦ шприцеви за затворене системе за растварање цитостатика 
  128.1.PVC špric a 50 ml bez navoja ком 600      
 Укупно партија 128:    

 
 
Рок плаћања:______________ ( минимум 30  а максимум 90) дана од дана пријема исправне фактуре 
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Рок испоруке:_________  ( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруком 
Рок употребе:_________ ( минимум 6 месеца) од примопредаје добара 
Рок важења понуде:__________  Рок важења понуде минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања понуда) 
Место испоруке: Ф-цо магацин апотеке Опште болнице Пожаревац, ул. Братства јединства бр. 135 Пожаревац 
 

 Датум                                                                                      М.П.                                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача 
 
__________________             _________________________________ 
 

НАПОМЕНА: 
 

1.Уколико је у пољу (у техничкој спецификацији)  „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна  позиција понуђена без надокнаде (бесплатна), 
односно да је предметна вредност понуде урачуната у неку другу позицију у техничкој спецификацији. Вредност понуде мора да буде већа од 0 динара) 
2.Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач те предметнепозиције не нуди и 
понуда се одбија као неприхватљива. 
3.Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима, као и у складу са другим прописима који регулишу наведену 
област 
4. Обавезно је уз понуду доставити произвођачке каталоге, уколико су каталози на неком страном језику потребно је доставити превод на српски језик уз обавезну 
назнаку стране у каталогу за коју партију се нуди предметно добро. 
5. Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за све понуђене производе у оригиналном паковању, у случају да Комисија закључи 
да је то потребно. Наручилац ће захтев за доставу узорака упутити факсом или маил-ом.Рок за достављање узорака је 48 сати од пријема захтева. 
6. Понуђач је у обавези да достави копију произвођачких сертификата како би комисија оценила понуду, при чему комисија наручиоца задржава право да у току стручне 
оцене понуда захтева оригинал на увид. 
6. Узорци који буду вредновани као одговарајући, морају бити испоручивани Наручиоцу за време трајања уговора.  
7.Податак- *Укупна цена (за сваку партију посебно), служи само за рангирање понуда. Стварне количине  ће се дефинисати у појединачним уговорима и наруџбеницама, 
после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију.Уговарање се врши по јединичним ценама из ове техничке спецификације која је саставни 
део оквирног споразума, и количинама из појединачног уговора или наруџбенице, до укупне вредности оквирног споразума за сваку партију у РСД. 
 
 

НАПОМЕНА: НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 93. ЗЈН-А, ДА ОД ПОНУЂАЧА ЗАХТЕВА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, УЗОРКЕ, 
ДРУГА ДОКУМЕНТА КОЈА ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА, А КОЈА ЋЕ МУ ПОМОЋИ ПРИ ПРЕГЛЕДУ, 

ВРЕДНОВАЊУ И УПОРЕЂИВАЊУ ПОНУДА ПРИ  ЧЕМУ НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ ПОДНОШЕЊЕ НОВИХ ДОКАЗА КОЈИ БИ ОД НЕОДГОВАРАЈУЋЕ И 
НЕПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ НАЧИНИЛИ ОДГОВАРАЈУЋУ И ПРИХВАТЉИВУ
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) 
Закона); 

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 (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 

4) 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.(чл. 75. Ст. 2. Закона) 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. (чл. 75. Ст. 
1. Тач. 5) Закона); 

 
1.2. 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: Финансијски капацитет - Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  
објављивањајавног позива за подношење понуда. 
 
2) Услов: Технички капацитет - Да понуђач поседује 1 (једно) доставно возило; 
 
3) Услов: Кадровски капацитет - Да понуђач, на дан објављивања позива и конкурсне документације, има  (у 
смислу Закона о раду – Сл.гл. РС.бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)  ангажованог минимум једног 
дипломираног фармацеута или лекара 
 
4) Услов: Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије 
 
5) Услов: Понуђачи су дужни да за све партије уз понуду, доставе оригинал или фотокопију каталога или извод 
из каталога. 
 
6) Услов: За партију 126Реагенси за анализатор електролита CORLYTE Na, K, Cl неопходно је понудити 
оригиналне реагенсе за наведени апарат 
 
7) Услов: За партију 113PENTRA 80XLПонуђач је обавезан да достави копију из паковања контрола где се 
виде вредности за PENTRU 80XL 
 
8) Услов: За партију 110 Вакутејнери, понуђач је обавезан да сва понуђена добра из предметне партије буду 
истог произтвођача. 
 
 

1.3 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. 

 
1.4. 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. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се : 
 
1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из Привредног суда. 
 
2)  Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

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 давање мита, кривично дело 
преваре; 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). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 

да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом. 
 
5)   Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – Доказ:  Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата 

од стране надлежног органа, Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет на велико лекова и 
медицинских средстава, коју понуђач доставља  у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

 
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се: 
 
1)    Услов: Финансијски капацитет: Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног 
позива за подношење понуда. Доказ: Понуђач је дужан да достави Потврду о броју дана неликвидности коју издаје 
Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а која ће 
обухватити захтевани период, односно да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан или да у понуди наведе линк интернет адресе 
уколико је тај податак јавно доступан. 
 
2)    Услов :Технички  капацитет : Да понуђач поседује 1 (једно)  доставно возило: Доказ:Понуђач доставља сопствену 
Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом 
да поседује тражени технички капацитет, очитану важећу саобраћајну дозволу за возило наведено у изјави, копију 
уговора о закупу или уговора о лизингу или другог правног основа располагања (овлашћења коришћења), уколико 
наведено возило није у власништву. 
 
НАПОМЕНА: 1. Нерегистровано возило или возило за које је истекла регистрација у моменту отварања понуда, не 
испуњава услов о техничком капацитету и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена од стране 
наручиоца. 
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3) Услов: Кадровски капацитет : Да понуђач, на дан објављивања позива и конкурсне документације, има  (у смислу 
Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)  ангажованог минимум једног дипломираног 
фармацеута или лекара Доказ: Понуђач доставља сопствену Изјаву, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да поседује тражени кадровски 
капацитет.фотокопије М образаца, пријаве осигурања и уговора о раду, 
 
4)   Услов : Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар који води Агенција за лекове и   медицинска средства 
Србије.Доказ: Понуђач је дужан достави фотокопију дозволе за стављање у промет предмета набавке (Решење о упису 
у регистар Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије или Решење о стаљању лека у промет издату 
од стране Агенције за лекове и медицинска средсва) за сва понуђена добра.Уколико су решења истекла и нису 
обновљена, при чему добро може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, 
неопходно је доставити и фотокопију предатог захтева за обнову Решења о упису.Уколико добро не подлаже упису у 
Регистар медицинских средстава мора имати мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије да добро не 
подлеже упису, као и сертификат произвођача о квалитету понуђеног добра.  
 
5) Услов: Понуђачи су дужни да за све партије уз понуду, доставе оригинал или фотокопију каталога или извод из 
каталога. Доказ: Понуђачи су дужни да доставе оригинал или фотокопију Каталога или извод из Каталога, са упутством 
за употребу, са преводом на српски језик (уколико упутство/каталог нису на српском језику), а  на основу којег ће 
Наручилац недвосмислено извршити проверу свих наведених техничких карактеристика. Понуђач је дужан да у 
каталогу или изводу из каталога/упутству понуђено добро маркира, обележи и поред истог упише број партије. 
 
6) Услов: Доказ: За партију 126 Реагенси за анализатор електролита CORLYTE Na, K, Cl неопходно је понудити 
оригиналне реагенсе за наведени апарат 
 
7) Услов: Доказ: За партију 113PENTRA 80XL Понуђач је обавезан да достави копију из паковања контрола где се 
виде вредности за PENTRU 80XL 
 
8) Услов: Доказ: За партију 110 Вакутејнери, понуђач је обавезан да сва понуђена добра из предметне партије буду 
истог произтвођача. 
 
 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се 
сматрати неприхватљивом. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави 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 на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из 
члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 
Регистар понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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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. 
 
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. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуду саставити на српском језику. 
 
2. 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 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. 
Понуду доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са 
назнаком:“Понуда за јавну набавкудобара – Санитетски материјал, ЈНОП  број 10/2017, партија бр.___________ 
– НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2017. године, 
до10:00 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. 
 
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати: 
• Образац понуде, 
• Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке, 
• Модел оквирног споразума, 
• Образац структуре цена, 
• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 
• Образац изјаве о назависној понуди, 
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
• Бланко сопствена меница за озбиљност понуде и картоном депонованих потписа као гаранција за озбиљност 
понуде (може једна меница збирно за више партија). 
 
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и 
оверени печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији,   
– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 
изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама) 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном 
одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним 
набавкама),достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди 
потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), 
наведно треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 
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У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за 
сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени 
за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. 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, улица Братства Јединства 
135, 12000 Пожаревац, са назнаком: 
“Измена понуде за јавну набавку – Санитетски материјал, ЈНОП број 10/2017 партија бр.___________  – НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
“Допуна понуде за јавну набавку – Санитетски материјал, ЈНОП број 10/2017 партија бр.___________ – НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
“Опозив понуде за јавну набавку – Санитетски материјал, ЈНОП број 10/2017 партија бр.___________  – НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
“Измена и допуна понуде за јавну набавку – Санитетски материјал, ЈНОП број 10/2017 партија бр.___________ 
– 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. 
 
6. 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 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) 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 понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. 
Уколико оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној 
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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. 
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о: 
• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем и, 
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, 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 набаци 
неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 
 
9.1Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања: ________ (минимум 30 а максимум 90) од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2 Захтеви у погледу рока испоруке  
Рок испоруке: ____( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруком ; 
Место испоруке – Ф-цо магацин апотеке Опште болнице Пожаревац,ул. Братства јединства 135, Пожаревац 
 
9.3Захтеви у погледу рока употребе 
Рок употребе: ______(минимум 6 месеца од примопредаје добара.) 
 
9.4Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања понуда. Понуда у којој понуђач није навео рок 
важења понуде или је непрецизно одредио рок важења понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи 
рок важења понуде од оног који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива. 
За понуђача који наведе рок важења понуде већи од прописаног лимита сматраће се да је понудио рок важења понуде 
– 120 дана од дана отварања понуда и исто неће представљати битан недостатак понуде и основ за њено одбијање. 
У случају 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. 
 
 
У случају 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. 
 
10. 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. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
За озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, којa мора бити евидентиранa у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије,као и доказ о регистацији меница.Меницa мора бити оверенa печатом и потписанa 
од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо, са назначеним износом од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а (може једна меница збирно 
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за више партија). 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 меница је 60 дана од дана отварања 
понуда, односно истоветно року важења понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 
споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 
Наручилац ће вратити меницu понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног 
споразума са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо и  копију картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
За добро извршење посла-оквирни споразум (важи за све партије ) 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница морабити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 5% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а (меже једна меница збирно за више партија). 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног 
споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на 
начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или 
не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу 
оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума(важи за 
све партије) 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла која мора бити евидентиране у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 
уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на 
начин предвиђен појединачним уговором. 
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа 
из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара 
средства обезбеђења. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-
mail nabavnabopo@gmail.com) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, ЈНОП број 10/2017”. 
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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. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
14. 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 његовор 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. 
 
15. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 
2, тачка 5.1) 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА 
 
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који 
понуди дужи рок плаћања, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија је понуда 
прва приспела код наручиоца. 
 
17. 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. 
 
18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ 
ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у 
поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права 
се доставља непосредно, електронском поштом на  
е-mail nabavnabopo@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовременом ако је  примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, 
а након истека рока из става 3.члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
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 захтева 
из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у 
том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 
150.Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је 
дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу 
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа  
од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 
120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по 
партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако 
се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су 
додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара.  
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату 
таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.* Републичка комисија може да 
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе 
за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све 
друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор, потписана и оверена 
печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 
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19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу са којим је закључен  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 оквирни споразум пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број _________ од ________.2017. године, за јавну набавку ЈНОП  број 10/2017– Санитетски материјал 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број предузећа  

Порески  идентификациони број предузећа(ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

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 

 
 
 
 
 
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 понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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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 имавећи 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 54 од 95 
    

Јавна набавка ЈНОП број 10/2017 – Санитетски материјал 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЈНОП 10/2017 - Санитетски материјал 

 

ПАРТИЈА Бр. _____________ (уписати број партије за коју се подноси понуда) 

5.1Укупна цена  
(без ПДВ-а)  

5.2 Укупна цена 
(са ПДВ-ом)  

5.3 Рок и начин 
плаћања 

________ (минимум 30 а максимум 90) од дана пријема исправне фактуре, на основу документа 
који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.4 Рок испоруке ____ ( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруком 

5.5 Рок употребе  _______( минимум 6 месеци од примопредаје добара)  

5.6 Место  испоруке Ф-цо магацин апотеке Опште болнице Пожаревац,ул. Братства јединства 135, Пожаревац 

5.7 Рок важења 
понуде 

______ Рок важења понуде минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања понуда. Понуда 
у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења понуде 
(нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који је 
одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива. 
За понуђача који наведе рок важења понуде већи од прописаног лимита сматраће се да је 
понудио рок важења понуде – 120 дана од дана отварања понуда и исто неће представљати 
битан недостатак понуде и основ за њено одбијање. 
У случају 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. 
 

 
 

   М.П.                      Потпис овлашћеног лица понуђача: 
 
Напомена: 
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 Понуђач подноси понуду за више партија доставити Образац за сваку партију 
посебно 

 
 

ОБРАЗАЦ 3 
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МОДЕЛ  

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Овај оквирни споразум закључен је 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 в.д. директор др Данко Николић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 
2. .................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: добављач). 
  
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 68/15; у даљем 
тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ЈНОП  број 10/2017,Санитетски материјал , 2017 партија 
бр._______ ( уписати број партије за коју се подноси понуда) 
, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године; 
-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се 
закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача; 
-да је Добављач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у 
даљем тексту: Понуда Добављача); 
-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање 
наруџбенице о јавној набавци Добављачу; 
 -обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци 
Добављачу, на основу овог оквирног споразума; 
 
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара 
између Наручиоца и Добављача, или издавање наруџбенице о јавној набавци Добављачу, у складу са условима из 
конкурсне документације за ЈНОП  број 10/2017,Санитетски материјал , 2017 партија бр._______ ( уписати број 
партије за коју се подноси понуда) , Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 
Наручиоца. 
Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 
саставни део.  
Количине добара у спецификацији су оквирне, док ће се стварне количине дефинисати појединачним уговорима о 
јавној набавци или у наруџбеницама о јавној набавци . 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
Добављач  наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _________, који ће делимично извршити 
предметну набавку, у делу:___________________________________. 
 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од 1( једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, или издавање 
више наруџбеница Добављачу , у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи:__________________________________динара ( уписати 
процењену вредност партије за коју се подноси понуда са страна 4, 5 и 6 ове конкурсне документације) 
(словима: __________________________________________________________________), без урачунатог ПДВ-а. 
Јединичне цене добара исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а. 
У цену су урачунати сви трошкови које Добављач  има у реализацији предметне јавне набавке. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 
овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с 
тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана. 
У случају из претходног става стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим ће 
регулисати повећање уговорене вредности. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА  

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити 
Добављачу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, или издавања 
наруџбенице о јавној набавци Добављачу. 
При закључивању појединачних уговора или наруџбенице о јавној набавци Добављачу не могу се мењати битни услови 
из овог оквирног споразума. 
Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену, количину добара, рок за испоруку. 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 (три) дана од дана упућивања Добављачу  позива за 
достављање понуде. 
Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Добављача електронским путем, а Добављач је дужан да одмах 
по пријему потврди пријем захтева за понуду. 
Добављач је дужан да у року из става 4. овог члана достави своју понуду на адресу наручиоца електронским путем. 
Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама и условима из овог оквирног споразума и не може се 
мењати. 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати потписивањем уговора или издавањем наруџбенице Добављачу. 
Уколико је понуда достављена у свему у складу са овим оквирним споразумомНаручилац ће доставити Добављачу на 
потпис уговор у року од 5(пет) дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана или наруџбеницу о јавној 
набавци. 

Члан 6. 
Уговор о јавној набавци или наруџбеница о јавној набавцисе закључује под условима из овог оквирног споразума у 
погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и остало. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од ______ (минимум 30 а максимум 90) од дана пријема исправног 
рачуна, на основу обострано потписаног уговора илинаруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним 
споразумом. 
Саставни део рачуна је записник о примопредаји добара потписан од овлашћених лица испред обе уговорне стране.  
Добављачу је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
Општа болнице Пожаревац,из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135. 
Наручилац може одобрити, у складу са својим могућностима, превремено плаћање фактуре уз достављање писменог 
образложеног захтева повериоца уз одговарајуће књижно одобрење. 
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извршилац 
нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.  
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 
Добављач је дужан да испоручи добра у року који ће бити ближе дефинисан у обострано потписаном уговору или 
наруџбеници о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Добављачу ће испоручивати добра у року од ____ ( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруком  
Добављач је дужан да изврши испоруку робе својим возилима. Место испоруке је Ф-цо магацин Наручиоца  (магацин 
апотеке), Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства 135, Пожаревац. 
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
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ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

Члан 9. 
Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара. 
Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима, , као и у складу 
са другим прописима који регулишу наведену област.  
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу обострано потписаног уговора 
или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремницеДобављача, коју потписују овлашћена лица 
испред обе уговорне стране, акоја представља обавезан прилог уз фактуру Добављача. 
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне 
примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.У случају видљивих недостатака на добру, Наручилац 
неће преузети добро, а записник о недостацима доставиће Добављачу. 
Уколико недостатак добра утврди након извршене примопредаје (скривени недостаци), Наручилац сачињава 
рекламациони записник који потписује само представник Наручиоца и који се доставља, без одлагања, Добављачу. 
Наручилац има право да истовремено захтева замену добра, односно испоруку добра које је у складу са уговореним 
квалитетом. 
 
РОК УПОТРЕБЕ  

Члан 10. 
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци, рачунајући од дана примопредаје добара. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 
Уколико Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или сапојединачном наруџбеницом о 
јавној набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ 
од 0,2% укупне цене уговорених добара, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене 
уговорених добара. 
Уколико Добављач не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну 
у висини од 5% укупне цене уговорених добара. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 12. 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
Добављач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентиране у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности 
оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
Добављач  наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити датуменицу уколикоДобављач: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, 
- не достави појединачну понуду, 
- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу 

оквирног споразума. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ И НАРУЏБЕНИЦЕ 
За добро извршење посла 
Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора или наруџбенице на основу оквирног споразума, 
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентиране у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% укупне уговорене вредности 
појединачног уговора илинаруџбенице, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 
појединачног уговора или наруџбенице. 
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Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Добављач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен појединачним уговором или наруџбеницом. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа 
из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара 
средства обезбеђења. 
 
ВИША СИЛА  

Члан 13. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за 
време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 
утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом, а вишом 
силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 
одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 14. 
Свакаод страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начини у уговореном року, односно у случају да врши 
битне повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима. 
Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну. 
Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој 
страниа, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре 
раскида. 
Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади штету. 
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе 
односе. 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати 
споразумно.  
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Пожаревцу. 
 

Члан 17. 
Овај Оквирни споразум важи 12(дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 
 

Члан 18. 
Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3(три) за сваку уговорну страну. 
 
ДОБАВЉАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
      Општа болница Пожаревац  
                   В.Д директора 
                          Др Данко Николић 
 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 
споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума. 
 
Уколико Понуђач подноси понуду за више партија доставити Модел оквирног споразума за 

сваку партију посебно 
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ОБРАЗАЦ 4 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед. ценабез 
ПДВ-а  

Стопа 
ПДВ-а у 

% 

Јед. ценаса 
ПДВ-ом 

Укупно 
без ПДВ-а 

Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Средства за дезинфекцју инструмената  

  

1.1.Eнзимски дeтeрџeнт зa чишћeњe мeдицинскe oпрeмe, 
мeдицинских и хирушких инструмeнaтa нa бaзи минимум 5 eнзимa 
(прoтeaзa,aмилaзa,мaнaзa,липaзa и цeлулaзa),кoнтaктнo врeмe oд 1 
минут. Moгућнoст мaнуeлнoг , мaшинскoг и у ултрaзвучним 
кaдицaмa.Стaбилнoст рaднoг рaствoрa дo 7 дaнa.Вeличинa пaкoвaњa 
5 лит 

ком 180 

    

   

 

1.2 Срeдствo зa висoк нивo дeзинфeкциje мeдицинскe 
oпрeмe,eндoскoпa и тeрмoлaбилних срeдстaвa нa бaзи 0.55% 
ортхоптхалдехида, широк спектар активности у  5 
минута,бaктeрицидaн, фунгицидaн, микoбaктeрицидaн, вируцидaн и 
aктивaн нa Clostridium difficile u 30 minuta. Стабилност радног 
раствора14 дана. Величина паковања 5 литара. 

ком. 180 

  

   

 Укупно партија 1:     
2 Средства за дезинфекцју инструмената  

  2.1.Laurilsulfat, stearamid DEA, lactic acid undecilin acid a 1лит. ком. 1360        
 2.2.Etanol ,2-propanol,1.2 biphenylol,sorbitol a 1 лит. ком. 1400      
 2.3.Octenidindihydrochlorid,2-phenoxyethanol a 1 лит. ком. 120      

 

2.4.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 a 1 лит. 

ком. 200 
  

   

 2.5 Benzalkonijum hlorid, phenoxyetanol, aminoalkilglycine a 2l ком. 18      
 Укупно партија 2:     

3 Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор  
   3.1.Benzalkonijum hlorid 1% rastvor ком. 720        
  3.2. Benzalkonijum hlorid 5% rastvor ком. 545      
 Укупно партија 3:     
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Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед. ценабез 
ПДВ-а  

Стопа 
ПДВ-а у 

% 

Јед. ценаса 
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4 Дезинфекционе, спороцидне марамице  

  
4.1.Унивeрзaлнe мaрaмицe зa дeзинфeкциjу руку пoвршинa и oпрeмe a 200 
кoм (benzalkonijum hlorid,propan-1.2-diol) пак 18     

   

 
4.2.Спрej зa дeзинфeкциjу пoвршинa и филтeрa климa урeђaja 
(benzalkonijum hlorid, propan-1.2-diol) a 500 мл. ком 18   

   

 
4.3.Спoрoциднe мaрaмицe импрeгнирaнe пeрсирћeтнoм кисeлинoм (natrijum 
karbonat peroksihidrat, tetra acetil etilen diamin) a 25 ком. пак 10   

   

Укупно партија 4:      
5 Таблете хлора  

  5.1.Таблете хлора ком. 27250        
Укупно партија 5:      

6 Таблете формалдехида  
   6.1.Таблете формалдехида ком. 1800        

Укупно партија 6:      
7 Етанол концентровани  

   7.1. Етанол концентровани a 1 лит. лит 10        
  7.2.Етанол дилутус a 1 лит. лит 3500      
  7.3.Етанол концентровани a 1 лит. лит 10      

Укупно партија 7:      
8 Апсолутни алкохол  

  8.1.Апсолутни алкохол лит 450        
Укупно партија 8:      

9 Хемикалије  
  9.1.Aetar a 1 лит. лит 7        
 9.2. Borna kiselina a 1 kг кг 5      
 9.3. Medicinski benzin a 1лит. лит 270      
 9.4. Sol Na citrat 3.8% мл 360      
 9.5. Light green  5гр. pпак 1      

Укупно партија 9:      
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10 Хемикалије п.а. и обичне хемикалије  

  10.1.Gimza мл 900        
 10.2. Hidrogen sol 3% 1 лит. лит 455      
 10.3. Jod pulvis г 90      
 10.4.May Grinvald  мл 900      
 10.5. Metanol лит 5      
 10.6. Pandy реагенс мл 180      
 10.7. Луголов раствор a 100 мл. ком 36      
 10.8. Metilen blue стерилни водени раствор за операције мл 6300      

Укупно партија 10:      
11 Абдоминални дренови  

  11.1.Абдоминални дрен 20 CH ком 50        
 11.2. Абдоминални дрен 22 CH ком 150      
 11.3. Абдоминални дрен 24 CH ком 300      
 11.4. Абдоминални дрен 26 CH ком 500      
 11.5.Абдоминални дрен 28 CH ком 200      
 11.6.Абдоминални дрен 30 CH ком 100      
 11.7. Абдоминални дрен 32 CH ком 100      

Укупно партија 11:      
12 Аспирациони катетер  

   12.1. ПВЦ аспирациони катетер 10G ком 550        
  12.2. VC аспирациони катетер  12G ком 450      
 12.3.  ПВЦ аспирациони катетер14 G ком 1650      
  12.4. ПВЦ аспирациони катетер  16G ком 3650      
 12.5.  ПВЦ аспирациони катетер 18 G ком 3650      
 12.6. ПВЦ аспирациони катетер 8G ком 1350      
 12.7. ПВЦ аспирациони катетер 6G ком 1800      
 12.8.ПВЦ аспирациони катетер атрауматски   ком 20      
 12.9. Сет за усну аспирацију беба фг 6 или 8 ком 250      

Укупно партија 12:      
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13 Blakemore сонда  

   13.1. Сонда за заустављање крварења из дуоденума (Blakemore) ком 3        
Укупно партија 13:      

14 Цистофикс  
  14.1.Цистофикс са балоном( сет за пункцију бешике) 9.12 CH ком 50        

Укупно партија 14:      
15 Дренажне вакум боце  

  15.1. Дренажне вакум боца , једнократна, са хармоником, ПВЦ a 200 мл. ком 45        
 15.2. Дренажне вакум боца,једнократна, са хармоником, ПВЦ a 400мл. ком 180      

Укупно партија 15:      
16 Foly катетер  

  
16.1. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 16 
CH/FR-Foly ком 550     

   

 
16.2. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 18 
CH/FR-Foly ком 3200   

   

 
16.3. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 20 
GH/FR-Foly ком 3200   

   

 
16.4. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 22 
CH/FR-Foly ком 1400   

   

 
16.5. Уринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 24 
CH/FR-Foly ком 700   

   

 
16.6.ринарни катетер са балоном са ојачаним задебљаним врхом 
6,8,10,12,14 CH/FR-Foly ком 100   

   

 16.7. Трокраки катетер, дренажни 22 FG  ком 120      
Укупно партија 16:      

17 Гастричне сонде  
  17.1. Гастрична сонда 8 CH, 10 CH ком 30        
 17.2.Гастрична сонда 14 CH  ком 30      
 17.3. Гастрична сонда 12 CH ком 20      
 17.4. Гастрична сонда 16 CH ком 180      
 17.5. Гастрична сонда 18 CH ком 720      
 17.6. Гастрична сонда 20 CH ком 450      
 17.7. Гастрична сонда 22 CH ком 180      
 17.8.Гастрична сонда 24 CH ком 10      
 17.9.Гастрична сонда 30 CH ком 90      

Укупно партија 17:      
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18 ПВЦ игле и шприцеви  

  18.1.ПВЦ шприц 1мл. инсулински са иглом троделни ком 27000        
 18.2. ПВЦ шприц троделни a 10 мл. са поделом на 0,5 мл. ком 120000      
 18.3. ПВЦ шприц троделни  a 20 мл. са поделом на 1 мл. ком 10000      
 18.4. ПВЦ шприц троделни a 2 мл. са поделом 0,1 мл. ком 70000      
 18.5. ПВЦ шприц троделни a 5 мл. са поделом 0,2 мл. ком 109000      

 
18.6. ПВЦ шприц троделни a 2 мл. са сигурносним системом са иглом, клип 
се после прве употребе аутоматски ломи ком 900   

   

 
18.7. ПВЦ шприц троделни a 5 мл. са сигурносним системом са иглом, клип 
се после прве употребе аутоматски ломи ком 900   

   

 
18.8. ПВЦ шприц троделни a 10 мл. са сигурносним системом са иглом, 
клип се после прве употребе аутоматски ломи ком 900   

   

 18.9. ПВЦ игле 0.45x13 мм ком 60000      
 18.10. ПВЦ игле 0.80x38 мм са екстра танким зидом по ISO 9626 ком 130000      
 18.11. ПВЦ игле 0.90x38 мм са екстра танким зидом по ISO 9626 ком 90000      
 18.12. ПВЦ игле 1.2x38 мм са екстра танким зидом по ISO 9626 ком 90000      

Укупно партија18:      
19 Интравенске каниле  

  

19.1. Интравенска канила 16G-24G са утиснутим контрастним 
линијама,фиксационим крилцима и ињекционим портом,провидном 
комором за поврат крви 

ком 

55000     

   

 19.2. Интравенска канила 18G,за дорзалну примену дужина катетера 33 мм ком 450      
 19.3. Интравенска канила 20G, за дорзалну примену дужина катетера 25 мм ком 450      

 
19.4. Интравенска канила са самоактивирајућим заштитиним клип 
механизмом од убода 18G и 20G 

ком 
180   

   

 
 19.5. Интравенске каниле 18-22G од полиуретана за атрауматску 
администрацију лека  

ком 
450   

   

 19.6. Затварач за каниле ком 900      
Укупно партија 19:      
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20 Катетер Nelaton i Jan Kauer сет  

  20.1. Nelaton катетер бр. 8,10 Fg ком 90        
 20.2.Nelaton катетер бр. 12,14 Fg дужина  40 цм - мушки ком 350      
 20.3.Nelaton катетер бр. 16,18 Fg дужина  40 цм - мушки ком 200      
 20.4. Jan-Cauer сет 30CH ком 1550      
 20.5. Jan-Cauer сет 32CH ком 450      

Укупно партија 20:      
21 Катетер Pezzer  

  21.1Катетер Pezzer ком 10        
Укупно партија21:      

22 Кесе за урин  

  
22.1. Урин кеса стерилна запремине 2 л дужина црева 120 цм са испусним 
вентилом у најнижом тачки ком 13000     

   

 22.2. Кеса за урин са комором за мерење диурезе ком 20      
 22.3. Стерилна урин кеса педијатријска ком 700      

Укупно партија 22:      
23 Маске за фото терапију natus Bilibend regular  

  23.1. Маске за фото терапију natus Bilibend regular ком 500        
Укупно партија 23:      

24 Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за кисеоник, ларингеална маска, црево за анестезију са Y наставком  
  24.1. Маска за вентилацију бр.0,1 - силиконска ком 2        
 24.2. Маска за вентилацију бр 2 - силиконска ком 1      
 24.3. Маска за вентилацију бр 3 - силиконска ком 2      
 24.4. Маска за вентилацију бр 4, 5 - силиконска ком 2      
 24.5. Назални оксиген сет ком 2700      
 24.6. Назални оксиген сет - за бебе ком 450      
 24.7. Маске за кисеоник са цревом ком 450      
 24.8. Црево за анестезију 150 цм са Y наставком CO2 отвором, сет ком 45      

Укупно партија 24:      
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25 Наставци за аутоматске пипете  

  25.1. Наставци за аутоматске пипете Ependorf 2-200µl ком 5500        
 25.2. Наставци за аутоматске пипете 1000µl ком 2700      
 25.3. Наставци за аутоматске пипете 200µl SARSTED ком 2700      

Укупно партија 25:      
26 Оперативни трокраки катетер  

  26.1. Оперативни, трокраки, хемостатски катетер за простатектомију 22fg ком 80        
Укупно партија 26:      

27 Ребрасте конекције за респиратор  
  27.1. Ребрасте конекције за респиратор ком 900        

Укупно партија 27:      
28 Redon дрен  

  28.1. Redon дрен 8,10 CH ком 20        
 28.2. Redon дрен  12 fg ком 10      
 28.3. Redon дрен 14 CH ком 50      
 28.4.Redon дрен 16 CH ком 270      
 28.5.Redon дрен 18 CH ком 630      
 28.6.Redon дрен 20 CH ком 15      

Укупно партија 28:      
29 Ректални катетер  

  29.1. Ректални катетер 16,17 CH ком 10        
 29.2. Ректални катетер 24fg  28CH ком 10      
 29.3. Ректални катетер 30,32 CH ком 1820      

Укупно партија 29:      
30 Силиконске маске  

  30.1. Силиконске маске за Амбу балон вел 0 и 00 ком 10        
Укупно партија303:      

31 Систем за инфузију и трансфузију  
  31.1.Систем за инфузију дужина црева 185 цм ком 110000        
 31.2.Систем за трансфузију са пластичном иглом ком 5400      
 31.3.Беби систем (23, 25)G ком 900      

 
31.4.Систем за инфузију са мерном биретом за прецизну дистрибуцију лека 
од 100 мл. ком 500   

   

Укупно партија 31:      
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32 Системи за скенер  

  32.1. Црево за пумпу - ињектор ULRICH XD2020 ком 330        
 32.2. Црево за пацијента XD2030 ком 3300      

Укупно партија 32:      
33 Сонда Chevassu  

  33.1. Сонда Chevassu ком 5        
Укупно партија 33:      

34 Сонде за исхрану  
  34.1. Сонде за исхрану вел. 4F 6F 8F неонатолошке ком 30        

Укупно партија 34:      
35 Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију  

  35.1. ПВЦ игле за лумбалну пункцију 18 G x 90 мм ком 25        
 35.2. ПВЦ игле за спиналну анестезију 18 G x 90 мм ком 50      
 35.3. ПВЦ игле за спиналну анестезију 20G x90 мм ком 50      
 35.4. ПВЦ игле за спиналну анестезију 22Gx90 мм ком 350      
 35.5. ПВЦ игле за спиналну анестезију  22Gx40 мм ком 50      
 35.6. ПВЦ игле за спиналну анестезију  25Gx90 мм ком 350      
 35.7. ПВЦ игле за спиналну анестезију 27G x90 мм ком 50      
 35.8. Сет за епидуралну анестезију ком 50      
 35.9. Pencil point игла за спиналну анестезију 25g*88 мм ком 50      

Укупно партија 35:      
36 Игле за неуростимулацију и централни венски катетери  

  36.1. Игле за неуростимулатор плексус анестезија 0.8x100 мм 21G ком 40        
 36.2. Игле за неуростимулатор плексус анестезија 0.55x25 мм 22G ком 40      

 
36.3. Централни венски катетер дволуменски са валвула иглом и могућношћу 
ЕКГ навођења ком 160   

   

 
36.4.  Централни венски катетер дволуменски за дијализу 12F са валвула 
иглом и могућношћу ЕКГ навођења ком 120   

   

 36.5. Хепаринизирани затварачи за каниле 20G,22G ком 100      
 36.6. Интравенске каниле са кишобраном HIV, HCV ком 100      

Укупно партија 36:      
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37 Игле за пункцију ткива  

  37.1. Игле за биопсију меких ткива16Gx15 цм ком 35        
 37.2.  Игле за биопсију меких ткива 16Gx10 цм ком 35      
 37.3. Игле за биопсију меких ткива 14Gx10 цм ком 20      
 37.4. Игле за цитолошку биопсију ком 20      
 37.5. Игле за биопсију простате 18Gx20 цм ком 10      
 37.6. Игле за стерналну пункцију15G,16G,17G,18G, ком 20      

Укупно партија 37:      
38 ПВЦ игла за пен шприц 31G x 5/16 (0,25 ммx8мм)  

  38.1. ПВЦ игла за пен шприц 31G x 5/16 (0,25 ммx8мм) ком 1800        
Укупно партија 38:      

39 Системи за растварање цитостатика  
  39.1. Ињектор затвореног система за припрему, трансфер и примену лека ком 600        

 
39.2. Протектор затвореног система за припрему, трансфер и примену лека са 
екпанзионом комором P 50 ком 200   

   

 
39.3. Инфузиони адаптер затвореног система за припрему, трансфер и 
примену лека ком 600   

   

Укупно партија39:      
40 Затворени системи за растварање цитостатика  

  40.1. Наставак за шприц са звучним клипом и заштитном капицом а 50 ком кут 8        
 40.2. Наставак за бочицу са звучним клипом и заштитном капицом а 50 ком кут 16      
 40.3. Наставак са luer lock прикључком a 100 ком кут 6      
 40.4. Наставак за апликацију a 100 ком кут 6      

Укупно партија 40:      
41 Т дрен  

  41.1. Т - дрен  вел. 10, 12, 14, 16, 18, 20 ком 30        
Укупно партија 41:      

42 Торакални дрен са мандреном  
  42.1. Торакални дрен са мандреном вел. 24,26,28,30 ком 20        
 42.2. Торакални дрен са мандреном за децу ком 5      

Укупно партија 42:      
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43 Трахеалне каниле металне  
  43.1. Канила трахеална, метална, спољашњи промер13 мм, 11 мм ком 17        

Укупно партија 43:      
44 Трахеалне каниле пластичне  

  
 44.1. Канила трахеална, пластична, спољашњи промер 12,7 мм, унутрашњи 
промер 9 мм ,са  CUFF-ом ком 47     

   

Укупно партија 44:      
45 Потрошни материјал за BBRAUN пумпе  

   45.1. Перфусор тубе 1,5x2,7 мм 150 цм ком 660        
  45.2. Перфусор шприц  LUER LOCK 50 мл. ком 660      

 
45.3. Систем  за инфузиону пумпу, типа инфузомат fmS I Space, са 
силиконским наставком, дужине 250 цм ком 270   

   

Укупно партија 45:      
46 Системи и додаци за примену цитостатика  

  
46.1.Инфузиони филтер сет, ПВЦ free, за апликацију хемотерапије са 
филтером од 0.2 микрона за инфузиону пумпу Infusomat ком 600     

   

 46.2. Трокрака славиница за мерење централног венског притиска ком 1100      
 46.3. Системи за давање хемотерапије ком 360      

 
46.4. Системи за инфузију са регулатором за прецизно дозирање ПВЦ free 
(бројач ml/h) са портом за додатну болус терапију, без DEHP ком 600   

   

 
46.4. Инфузиони систем са филтером за ваздух и филтером за течност на 
крају тубинга без DEHP-a ком 2000   

   

Укупно партија 46:      
47 Интравенске каниле са могућношћу дорзалне верзије  

  

47.1.  IV каниле No 18.20.22.24 G са утиснутим контрасним линијама, 
централно постављеним фиксационим крилима у односу на ињекциони порт, 
стопером крви од хидрофобног материјала и провидном комором за поврат 
крви 

ком 6000 

    

   

 
47.2. IV канила са самоактивирајућим заштитним клип механизмом од убода, 
са могушћношћу дорзалне верзије величине 18G(33 мм ) и 20G(25 мм) ком 600   

   

Укупно партија 47:      
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48 Трахеалне каниле металне  

  48.1.Ендотрахеални тубус CH 2.5 ком 10        
 48.2.Ендотрахеални тубус 3.0 CH  са CUFF ком 20      
 48.3.Ендотрахеални тубус 3.5 CH са CUFF ком 20      
 48.4.Ендотрахеални тубус 4.0 CH са CUFF ком 20      
 48.5.Ендотрахеални тубус 4.5 CH са CUFF ком 20      
 48.6.Ендотрахеални тубус 5.0 CH са CUFF ком 25      
 48.7.Ендотрахеални тубус 5.5 CH са CUFF ком 25      
 48.8.Ендотрахеални тубус 6.0 CH  са CUFF ком 50      
 48.9.Ендотрахеални тубус 6.5 CH са CUFF ком 50      
 48.10.Ендотрахеални тубус 7.0 CH са CUFF ком 300      
 48.11.Ендотрахеални тубус 7.5 CH  са CUFF ком 1150      
 48.12.Ендотрахеални тубус 8.5 CH са CUFF ком 550      
 48.13.Ендотрахеални тубус 8 CH  са CUFF ком 730      
 48.14.Ендотрахеални тубус 9 CH  са CUFF ком 30      
 48.15. Ендотрахеални тубус 9,5 CH  са CUFF ком 20      
 48.16.Тубус армирани са cuff бр.3,5 ком 8      
 48.17. Тубус армирани са cuff бр.4,0 ком 8      
 48.18. Тубус армирани са cuff  бр.4,5  ком 8      
 48.19. Тубус армирани са cuff бр.5,0 ком 8      
 48.20. Тубус армирани са cuff  бр.5,5 ком 8      
 48.21. Тубус армирани са cuff бр.6,0 ком 8      
 48.22. Тубус армирани са cuff   бр.6,5  ком 8      
 48.23.Тубус армирани са cuff   бр.7,0 ком 8      
 48.24.Тубус армирани са cuff   бр.7,5 ком 8      
 48.25.Тубус армирани са cuff   бр.8,0 ком 8      
 48.26.Тубус армирани са cuff    бр.8,5 ком 8      
 48.27.Мандрени за тубусе вел. 2,6;3,3;4,3;5,6 ком 100      

Укупно партија 48:      
49 Умбиликарни венски катетер  

  49.1. Умбиликарни венски катетер 4F  6F ком 20        
Укупно партија 49:      
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50 Сонде уретарне  

  50.1. Сонда уретарна права ком 1        
Укупно партија 50:      

51 Уретерални стентови  
  51.1. D-J уретерални стентови CH 6, дужине 28 цм ком 30        

Укупно партија 51:      
52 Airway  

   52.1.Airway бр.2 ком 20        
  52.2.Airway  бр.3 ком 20      
  52.3.Airway  бр.4 ком 20      
  52.4.Airway  бр.5 ком 20      
 52.5. Airway бр.00 ком 20      
  52.6.Airway бр. 0 ком 10      

Укупно партија 52:      
53 Потрошни материјал за DRAGER апарат за анестезију  

  53.1.Антибактеријски, антивирусни филтери за FABIUS TIRO  и SAVINA ком 1800        
 53.2.Антибактеријски филтер SAFE STAR 55 за апарат FABIUS TIRO ком 700      
 53.3.Филтер за ендобронхијалну аспирацију ком 20      
 53.4.Балон за реанимацију (амбу балон) ком 3      
 53.5.Балон за дисање 2.3 лит. Силиконски ком 20      
 53.6.Vacum smart систем за аспирацију HCV, HBS, HIV пацијената са гелом ком 50      
 53.7.Vacum smart tube - црево за аспирацију ком 50      
 53.8.Црево за кондензацију влаге код капнографије ком 30      

Укупно партија 53:      
54 Чаша за урин  

  54.1.Чаша за урин нестерилна ком 7500        
 54.2.Чаша за урин, стерилна, са поклопцем ком 7500      

Укупно партија 54:      
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55 Прегледне рукавице  

  

55.1.Прегледне рукавице latex са талком, EEC93/42, EEC89/686, PPE 
категорија I отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671, 
величина од S до. XL  

ком 330000 
    

   

 
55.2.Прегледне рукавице latex без талка, обложена полимером, AQL 1.0 
величина од S до XL ком 320000   

   

 
55.3.Прегледне рукавице  lateks за ризичне интервенције неталкиране, 
дужине мин. 295 мм, дебљина на прстима 0,33 мм, дебљина на длану 0,32 мм ком 500   

   

 

55.4.Прегледне рукавице нитрилне без талка, EEC93/42, EEC89/686, PPE 
стандард, категорија III(заштитина рукавица) у складу са SATRA методом, 
отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM-F1671, величине од S до XL 

ком 500 
  

   

Укупно партија 55:      
56 ПВЦ рукавице  

  56.1. ПВЦ рукавице ком 270000        
Укупно партија 56:      

57 Алергени  

  
57.1. Инхалациони алергени - полен корова, полен траве, полен дрвећа, кућна 
прашина, перје, длака мачке, буђ, дуван ком 44     

   

  57.2.Алерген - хистамин ком 4      
 57.3.Алерген - дерматофагоидес ком 4      

Укупно партија 57:      
58 Дрвене шпатуле и штапићи  

  58.1.Дрвене шпатуле ком 36000        
 58.2.Дрвени штапићи ком 2700      

Укупно партија 58:      
59 Ланцете  

  59.1.Ланцете ком 55000        
Укупно партија 59:      

60 Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор  
  60.1.Гел за ултразвук a 1 кг кг 450        
 60.2.Гел за дефибрилатор a 260 гр. кг 9      

Укупно партија 60:      
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61 Гел за уринарне катетере  

  61.1.Гел за уринарне катетере, стерилан, појединачно паковање ком 2500       
Укупно партија 61:      

62 Хируршке рукавице  

  
62.1.Хируршке рукавицеод латекса стерилне талкиране, AQL 1.0, величина 
од 6 до 9 пар 75000     

   

 
62.2.Хируршке рукавице стерилне од латекса без талка AQL 1.0 анатомског 
облика, обложене полимером, величина од 6 до 9 пар 1800   

   

 

62.3.Хируршке рукавице стерилне за гинеколошке процедуре ( од латекса, 
неталкиране AQL 1.0, дужине мин. 480 мм, дебљина на прстима 0,24 мм, 
дебљина на длану 0,23 мм) 

пар 50 
  

   

 

62.4.Хируршке рукавице стерилне за ортопедске процедуре, једнослојне ( од 
латекса, неталкиране, AQL 1.0, дужине мин.280 мм, дебљина на прстима 0,29 
мм, дебљина на длану 0,26 мм) 

пар 900 
  

   

Укупно партија 62:      
63 Каљаче, капе, маске  

  63.1.Каљаче ком 9000        
 63.2.Заштитна маска за давање вештачког дисања ком 50      
 63.3.ПВЦ капе ком 25500      
 63.4.ПВЦ маске хируршке, трослојне, од филса ком 45000      

Укупно партија 63:      
64 Комплет за брис  

  64.1. Комплет за брис стерилан, упакован појединачно у кесицу ком 5500        
Укупно партија 64:      

65 Лапароскопске навлаке  
  65.1.Лапароскопске навлаке ком 500        

Укупно партија 65:      
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 73 од 95 
    

Јавна набавка ЈНОП број 10/2017 – Санитетски материјал 

 
 
 

Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед. ценабез 
ПДВ-а  

Стопа ПДВ-
а у % 

Јед. ценаса 
ПДВ-ом 

Укупно 
без ПДВ-а 

Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
66 Програм за стоме  

  66.1.Кеса за колостому са механизмом за закључавање вел 60 кутија 30 ком кутија 50       
 66.2.Кеса за илеостому са закључавањем вел.60 кутија 30 ком кутија 10      
 66.3.Кеса за уростому са механизмом за закључавање вел.60 кутија 30 ком кутија 1      
 66.4.Диск за стому, вел.60 кутија 5 ком кутија 60      

 
66.5.Постоперативна кеса, 10-100, транспарентна, са прозором, испусним 
вентилом и самолепљивом клемом, кутија 6 ком. кутија 10   

   

 66.6.Једноделни комплет за илеостому вел. 10-70, кутија 30 ком. кутија 2      
 66.7.Паста за попуњавање неравнина око стоме 60гр/1 ком ком 5      
 66.8.Паста за попуњавање неравнина око стоме, стрип/1kom ком 5      
 66.9.Крема за иритирану кожу око стоме ком 10      
 66.10.Јахач за стому ком 10      

Укупно партија 66:      
67 Материјал за стерилизацију  

  67.1.Бактериолошки филтер ком 15        
 67.2.Филтер за омекшаввање воде ком 13      
 67.3.Игле црвене за писач за аутоклав (disposable markers) ком 20      
 67.4.Игле плаве за писач за аутоклав ком 20      
 67.5.Бактеријски филтер платно 600x300 ком 200      

Укупно партија 67:      
68 Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак  

  68.1.Наруквица за мајку ком 1400        
 68.2.Наруквица за бебу ком 1400      
 68.3.Штипаљка за пупак ком 1400      

Укупно партија 68:      
69 Посуда за feces  

  69.1. Посуда за feces ком 1500        
Укупно партија 69:      

70 Скалпел ножићи  
  70.1. Скалпел ножићи ком 22000        

Укупно партија 70:      
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71 Таблетирана со  

  71.1.Таблетирана со кг 2700       
Укупно партија 71:      

72 Тестере за колена  
  72.1.Тестера за колена ком 25        
 72.2.Тестера за колена19.5x86x1.27 ком 25      

Укупно партија 72:      
73 Усници за спирометрију  

  73.1.Усници за спирометрију 25ммx65мм  и  29ммx65мм ком 2700        
Укупно партија 73:      

74 Филмови зелени-више димензија  
   74.1.RO филм a 100 ком зелени 35x35  пак 55        
  74.2.RO филм a 100 ком зелени 24x30  пак 105      
  74.3.RO филм a 100 ком зелени 18x24  пак 90      
  74.4.RO филм a 100 ком зелени 20x40  пак 36      
  74.5.RO филм a 100 ком зелени 35x43 пак 115      
  74.6.RO филм a 100 ком зелени 30x40  пак 80      
  74.7.RO филм a 100 ком зелени 10x10  пак 17      

Укупно партија 74:      
75 Филмови за мамографију  

   75.1.Ro филм мамографски 20x25 ком 100        
  75.2.Ro филм мамографски 25x30 ком 100      

Укупно партија 75:      
76 Филмови за скенер  

   76.1.Филм за скенер за суву комору AGFA Drystar DT2B 5302 35X43  ком 6000        
 76.2. Филм за скенер за суву комору  AGFA Drystar DT2B 5320 20x25 ком 1400      

Укупно партија 76:      
77 Развијач, фиксир  

   77.1.RO развијач машински 2x20 лит. пак 20        
Укупно партија 77:      
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78 Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или еквивалент  

  
78.1.Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен 
булитеном, N2/0, дужине 75 цм , игла 1/2 круга, округла 26 до 30 мм ком 300    

   

 
78.2.Монофиламентни полипропилен,N4/0, дужине 45 до 75 цм, игла1/2 
круга, округла од15 до 20 мм ком 12   

   

 
78.3.Монофиламентни полипропилен, N4/0, дужине 45 до 75 цм, игла1/2 
круга, кожна од 15 до 20мм ком 400   

   

 
78.4.Монофиламентни полипропилен,N5/0, дужине 45 до 75 цм, игла 3/8 
круга, округла од 13 до 20 мм ком 36   

   

 
78.5.Монофиламентни полипропилен, N5/0, дужине 45 до 75 цм, игла 3/8 
круга, кожна од 13 до 20 мм ком 300   

   

 
78.6.Монофиламентни полипропилен,N6/0, дужине 45до 75 цм, игла округла 
дупла од 11 до 17 мм ком 36   

   

 
78.7. Монофиламентни полипропилен, N6/0, дужине 45 до 75 цм, игла кожна 
од 11 до 17 мм ком 150   

   

 
78.8.Монофиламентни полипропилен, N6/0, дужине 45 до 75 цм, две игле 
округле, 1/2 круга величина 10 мм ком 12   

   

 
78.9.Монофиламентни полипропилен, N2/0,дужине 75 ди 100 цм, игла 1/2 
круга,  кожна од 25 до 30 мм ком 1200   

   

Укупно партија 78:      
79 Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom - антибактеријски  

  
79.1.Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecarpone са triclosanom 3/0, 
дужина до 75цм, игла округла, танка вел. од 25 до 30 мм ком 12     

   

 
79.2.Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecarpone N2/0, дужине до 75 
цм игла округла, танка,1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 100   

   

 
79.3.Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecarpone N3/0, дужине до 75 
цм игла округла, танка, 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 80   

   

 
79.4.Монофиламентн ресорбтивни конац polidioxanon N2/0, дужине до 75 цм, 
игла округла 1/2 круга, величине од 25 до 30 мм ком 12   

   

 
 79.5.Монофиламентн ресорбтивни конац  polidioxanon N3/0, дужине до 75 
цм, игла округла 1/2 круга, величине од 25 до 30 мм ком 12   

   

 
79.6.Монофиламентн ресорбтивни конац  poliglecaprone N4/0, дужине до75 
цм, игла округла, танка, 1/2 круг, величине 20 до 22 мм ком 12   

   

Укупно партија 79:      
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80 Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски  

  
80.1.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин антибактеријски конац 
N3/0, дужине 75 цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 36    

   

 
80.2.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 910- конац N2/0,дужине 75 
цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 700   

   

 
 80.3.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 910 - конац N3/0,дужине 
75 цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 500   

   

 
80.4.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 910- конац N4/0,дужине 75 
цм. игла округла танка 1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 400   

   

 
80.5.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 5/0, дужина конца 75 цм. 
игла 1/2 круга, 17 мм ком 12   

   

 
80.6.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 6/0, дужина конца 70 цм. 
игла 1/2 круга, 17 мм  ком 36   

   

 
80.7.Упредни синтетски ресорбтивни полиглактин 7/0, дужина конца 45 цм. 
игла 1/2 круга, 7 мм ком 24   

   

Укупно партија 80:      
81 Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или еквивалент  

  
81.1.Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ хeмoстaтски рeсoрбтивни суђeр/ вeл 
7x15 цм ком 140     

   

 
81.2.Нeрeсoрбтивни синтeтски мoнoфилaмeнтни пoлиaмид кoнaц N1, дужинe 
oд 150 дo 200 цм ком 280   

   

 81.3.Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ нeткaнa 2,5 x 5,2 Ā 10 ком кутија 1      
Укупно партија 81:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 77 од 95 
    

Јавна набавка ЈНОП број 10/2017 – Санитетски материјал 

 
 
 
 

Редни  
број 
партије 

Назив партије Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед. ценабез 
ПДВ-а  

Стопа ПДВ-
а у % 

Јед. ценаса 
ПДВ-ом 

Укупно 
без ПДВ-а 

Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
82 Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент  

  

82.1.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N2, дужинe 75цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1800  
  

   

 

82.2.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N1, дуžинe 75цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1300  
 

   

 

82.3.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N0, дужинe 75 цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1250  
 

   

 

82.4.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% USP, 80% нaкoн двe нeдeљe N2/0, дужинe 75 цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 480  
 

   

 

82.5.Срeдњe рeсoрптивни, упрeдeни, синтeтски, пoлиeстeр сa oмoтaчeм oд 
кaпрoлaктoнгликoлпo-лимeрa и кaлциjум лaцтилaт, минимум инициjaлнe 
тeнзиoнe снaгe 130% , 80% нaкoн двe нeдeљe N3/0, дужинe 75 цм, иглa 
oкруглa 1/2 кругa вeл oд 35 мм дo 50 мм 

ком 1000  
 

   

Укупно партија 82:      
83 Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења  

  83.1.ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 3mm ком 10        
Укупно партија 83:      

84 Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана  

  
84.1.Жичaни хируршки сeт зa трeтмaн дeхисцeнциja рaнa дужинe oд 75 дo 90 
цм сa двe иглe и сунђeрoплaстичним пoдлoжцимa зa зaштиту кoжe ком 23     

   

Укупно партија 84:      
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85 Монофиламентни нересорптивни  и ресорптивни конац  

  
85.1.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни кoнaц дeбљинe 0, дужинa кoнцa 75 цм, 
дужинa иглe oд 25 мм дo 35 мм, иглa дeбeлa 1/2 кругa зa фeмoрaлнe килe ком 12    

   

 

85.2.Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц нa бaзи пoлицлитoнa сa 
jeднoсмeрним сaмoфиксирajуцим кукицaмa и oмцoм нa крajу дeбљинa кoнцa 
0, дужинa кoнцa 60 цм, иглa 1/2 кругa oкруглa 37 мм 

ком 24  
 

   

 
85.3.Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц дeбљинe 2/0, дужинa кoнцa 75цм, 
иглa oкруглa1/2 oд 15мм дo 27мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 36   

   

 
85.4.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни кoнaц дeбљинe 2/0, дужинa кoнцa 
75цм, иглa oкруглa 1/2 oд 15мм дo 27мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 36   

   

 
85.5.Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц дeбљинe 0, дужинa кoнцa 75цм, 
иглa oкруглa 1/2 oд 25мм дo 35мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 12   

   

Укупно партија 85:      
86 Рeсoрптивни и нeрeсoрптивни кoнaц  

  86.1.Рeсoрптивни синтeтички упрeдeни кoнaц 45 цм, бeз иглe, дeбљинa 0 ком 72        

 
86.2.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни пoлипрoпилeн дузинe oд 75 цм дo 10 
цм, дeбљинe 2, oкруглa иглa ком 60   

   

 
86.3.Синтeтски рeсoрбтивни poly4hydroxybutyrate, USP 1, дужинa иглe 48, 
пoлoвинa кругa, 150 цм loop a 24 ком. кутија 2   

   

Укупно партија 86:      
87 Монофиламентни нересорбтивни nylon конац  

  
87.1.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни black nylon сa двe иглe, 3/8 кругa, 
спaтулaстe вeличинe oд 6 дo 7мм ком 240     

   

Укупно партија 87:      
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88 Монофиламентни нересорбтивни конац полипропилен  

  
88.1.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 100 цм N1, 
иглa oкруглa, вeличинe 40-50мм ком 100    

   

 
88.2.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 100 цм N1, 
иглa кoжнa, вeличинe 40 -50мм ком 100   

   

 
88.3.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 75-100 цм 
N0, иглa oкруглa 1/2, вeличинe 30-40мм ком 100   

   

 
88.4.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 75-100 цм 
N2/0, иглa oкруглa 1/2 кругa, вeличинe 26 - 30 мм ком 250   

   

 
88.5. Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн дужинe oд 75-100цм 
N3/0, иглa кoжнa 1/2 кругa вeличинe 26-30мм ком 1200   

   

 
88.6.Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни пoлипрoпилeн кoнaц дужинe 75цм, 
иглa дуплa прaвa 60мм ком 10   

   

 
88.7.Moнoфилaмeнтни пoлипрoпилeн нeрeсoрптивни дужинa 75 цм, иглa 
кoжнa 3/8 кругa, дужинe 36 мм, дeбљинa кoнцa N0 ком 24   

   

 
88.8.Moнoфилaмeнтни пoлипрoпилeн нeрeсoрптивни дужинa 90 цм, иглa 
кoжнa 3/8 кругa, дужинe 40 мм, дeбљинa кoнцa N2 ком 24   

   

Укупно партија 88:      
89 Конац на клубету или камену- лан  

  89.1.Лaнeни кoнaц N 30 м 5000        
 89.2.Лaнeни кoнaц N 50 м 5000      
 89.3.Лaнeни кoнaц N 70 м 2500      

Укупно партија 89:      
90 Хируршке игле  

  90.1.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 60 мм ком 30        
 90.2.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 55 мм ком 50      
 90.3.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 35 мм ком 50      
 90.4.Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 30 мм ком 50      
 90.5.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 70 мм ком 10      
 90.6.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 60 мм ком 10      
 90.7.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 55 мм ком 20      
 90.8.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 45 мм ком 20      
 90.9.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 35 мм ком 20      
 90.10.Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 30 мм ком 20      
 90.11..Хируршкa иглa oкруглa троугла 1/2 кругa 45 мм ком 20      

Укупно партија 90:      
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91 Air canila 
 

  91.1.Air canila за испирање коморе 30G - за хидродисекцију ком 10       
Укупно партија 91:      

92 Цервикс сет  
  92.1. Цeрвикс сeт (сeт зa сeрклaз) ком 72        

Укупно партија 92:      
93 Сет за епизиотомију  

  93.1.Кoнaц зa eпизиoтoмиjу ком 240        
Укупно партија 93:      

94 Газа, компресе  
  94.1.Кoмпрeсa стeрилнa 7.5x7.5 16 слojeвa ком 60        
 94.2.Aлуплaст кoмпрeсa зa oпeкoтинe 10цм x 10цм ком 60      
 94.3.Стeрилнa кoмпрeсa oд нeткaнoг тeкстилa 10цмx10цм 4 слoja ком 50      
 94.4.Aбдoминaлнe кoмпрeсe 60x30цм 8 слojeвa ком 50      
 94.5.Aбдoминaлнe кoмпрeсe 40x40цм 8 слojeвa ком 50      
 94.6.Гaзa хидрoфилнa 10мx80цм 17 нити пoвршинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 50      
 94.7.Гaзa хидрoфилнa 80x100м 17 нити пoвршинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 1800      

Укупно партија 94:      
95 Вата санитетска, вата папирна  

  
95.1.Вaтa сaнитeтскa у слojeвимa урoлoвaнa зajeднo сa тaнким слojeм пaпирa 
a 1кг,пaмучнa ком 1800     

   

 
95.2.Вaтa сaнитeтскa у слojeвимa урoлoвaнa зajeднo сa тaнким слojeм пaпирa 
a 250 гр,пaмучнa ком 100   

   

 95.3.Пaпринa вaтa a 1кг, димeнзиja листa 30цмx60цм кг 1000      
Укупно партија 95:      
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96 Завоји, више димензија 
 

  96.1.Кaликo зaвoj уткaни руб 5цмx5м ком 5500       
 96.2.Кaликo зaвoj уткaни руб 8цмx5м ком 7300      
 96.3.Кaликo зaвoj уткaни руб 10цмx5м ком 6300      
 96.4.Кaликo зaвoj уткaни руб 12цмx5м ком 8200      
 96.5.Кaликo зaвoj уткaни руб 15цмx5м ком 16400      
 96.6.Први зaвoj тип двa стeрилaн ком 50      
 96.7.Зaвoj зa oпeкoтинe (aлумeтaлизирaни) 10цмx5м ком 50      
 96.7.Eлaстични зaвoj 15x5 ком 1800      

Укупно партија 96:      
97 Турбан завој  

  97.1.Tурбaн зaвoj брoj 1 ком 10        
 97.2.Tурбaн зaвoj брoj 2 ком 10      
 97.3.Tурбaн зaвoj брoj 3 ком 10      
 97.4.Tурбaн зaвoj брoj 4 ком 20      
 97.5.Tурбaн зaвoj брoj 5 ком 20      
 97.6.Tурбaн зaвoj брoj 6 ком 20      
 97.7.Tурбaн зaвoj брoj 7 ком 20      

Укупно партија 97:      
98 Гипсани завој  

  
98.1.Гипсaни зaвoj 20цмx3м-врeмe квaшeњa 3-4сeц.,пoчeтнo врeмe вeзивaњa 
2 мин.пoтрeбнa кoличинa вoдe зa aктивирaњe oкo 35% ком 6300     

   

Укупно партија 98:      
99 Фластери  

  99.1.Флaстeр 2цмx5м нa филму трaнспaрeнтни ком 50        
 99.2.Aдхeзивни зaвojни мaтeриjaл 10цмx4цм ком 50      
 99.3.Aдхeзивни зaвojни мaтeриjaл 10цмx8цм ком 50      
 99.4.Флaстeр нa нeткaнoм тeкстилу 2x5м ком 50      
 99.5.Флaстeр нa плaтну 5цмx5м ком 7700      

Укупно партија 99:      
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100 Хидрофибер облоге  

  
100.1.Хидрoфибeр oблoгe нa бaзи нaтриjум кaрбoкси мeтил цeлулoзe сa1,2% 
сребра, NaEDTA и BeCl сa ojaчaвajућим влaкнимa вeл 2*45цм ком 10    

   

 
100.2.Хидрoфибeр oблoгe нa бaзи нaтриjум кaрбoкси мeтил цeлулoзe сa 1,2% 
срeбрa, NaEDTA и BeCl сa ojaчaвajућим влaкнимa вeл 10*10цм ком 480   

   

 
100.3.Хидрoфибeр oблoгe нa бaзи нaтриjум кaрбoкси мeтил цeлулoзe сa 1,2% 
срeбрa, NaEDTA  и BeCl сa ojaчaвajућим влaкнимa вeл 15*15цм ком 20   

   

 100.4.Хидрoфибeр пeнaстa oблoгa нeaдхeзивнa 10x10 цм ком 300      
 100.5.Хидрoфибeр пeнaстa oблoгa силикoнскa aдхeзивнa 12.5x12.5 цм ком 90      
 100.6.Хидрoкoлoиднa oблoгa вeл 10x10 цм ком 410      
 100.7.Хидрoкoлoидни гeл a 15г ком 45      

Укупно партија 100:      
101 Компресивна еласична бандажа без подчарапе  

  
101.1.Пoдкoлeнa тубулaрнa oртoзa грaдуисaнe кoмпрeсиje 39мм/Hg или 
40мм/Hg oтвoрeних прстиjу бeз пoдцaрaпe сa пaмукoм пар 30     

   

Укупно партија 101:      
102 Гипсани завој  

  
102.1.Кoнтурнa, хидрoкoлoиднa oблoгa сa aгинaтимa (зa прeдилeкциoнa 
мeстa) 9x11цм a 5кoм кутија 5     

   

 102.2.Tрaнспaрeнтнa хидрoкoлoиднa oблoгa 10x10 a 10кoм кутија 10      
 102.3.Хидрoaктивнa пeнa зa eксудирajуцe рaнe нeлeпљивa 15x15цм a 5кoм кутија 5      
 102.4.Хидрoaктивнa пeнa зa eксудирajуцe рaнe сaмoлeпљивa 15x15цм a 5кoм кутија 10      

 
102.5.Хидрoaктивнa пeнa сa срeбрoм зa инфицирaнe рaнe нeлeпљивa 15x15цм 
a 5кoм кутија 10   

   

 
102.6.Хидрoaктивнa пeнa сa срeбрoм зa инфицирaнe рaнe сaмoлeпљивa 
15x15цм a 5кoм кутија 10   

   

 
102.7.Хидрoкoлoиднa мeкa трaкaстa oблoгa сa aлгинaтимa зa дубoкe рaнe 
3x44цм a 6 кoм кутија 10   

   

 102.8.Хидрoгeл сa aлгинaтимa и CMC зa дeбридмaн рaнe 15гр ком 20      
Укупно партија 102:      

103 Фластери 28x10  
  103.1.Хипoaлeргиjски флaстeр 28цмx10м ком 490        

Укупно партија 103:      
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104 Фластери разни  

  104.1.Прoзирни, пeрфoрирaни, хипoaлeргиjски хирурски флaстeр 5цмx9.14 ком 1500       

 
104.2.Флaстeр зa бeшaвнo зaтвaрaњe кoжe, ojaчaн уздужним филaмeнтимa, 
12ммx100мм 6кoм/кoвeрaт 

ковер
ат 50   

   

 
104.3.Прoзирни флaстeр зa зaштиту цeнтрaлнe вeнскe кaнилe сa 
хлoрхeксидинoм 8.5цмx11.5цм ком 200   

   

 
104.4.Прoзирни флaстeр зa зaститу ив кaнилe 5x5.7цм сa двe стeрилни 
трaкицe и oквирoм ком 1500   

   

 104.5.Aнтимикрoбнa инцизиoнa прeкривкa ком 200      
Укупно партија 104:      

105 Модерне облоге са додатком меда  
  105.1.Aлгинaтнa oблoгa сa мeдицинским мeдoм 5x5 ком 230        
 105.2.Aлгинaтнa oблoгa сa мeдицинским мeдoм 10x10 ком 230      
 105.3.Кoнтaкт мрeжицa сa мeдицинским мeдoм 5x5 ком 70      
 105.4.Koнтaкт мрeжицa сa мeдицинским мeдoм 10x10 ком 100      
 105.5.Meдицински мeд у туби 20 гр ком 50      

Укупно партија 105:      
106 Материјал за В.А.Ц терапију  

  106.1.Кaнистeр зa jeднoкрaтну упoтрeбу стeрилaн a 500м ком 27        

 

106.2.Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-мaлa рaнa ( сaдржи сунђeр 
10x7.5, 1x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм,  1xпeтoкaнaлнo црeвo зa пoвeзивaњe 
рaнe сa кaнистeрoм) 

ком 18 
  

   

 

106.3.Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-срeдњa рaнa (сaдржи  сунђeр 
18x12.5, 2x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм,1x пeтoкaнaлнoцрeвoзa пoвeзивaњe 
рaнe сa кaнистeрoм 

ком 18 
  

   

 

106.4.Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-вeликa  рaнa (сaдржи сунђeр 
25.6x15 р, 2x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм,1x пeтoкaнaлнo црeвo зa 
пoвeзивaњe рaнe сa кaнистeрoм 

ком 18 
  

   

 106.5.Пeтoкaнaлнo црeвo сa лeпљивим дискoм пречникa 10цм ком 18      
Укупно партија 106:      
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107 Oбрада рана 
 

   107.1.Вoдeни супeр oксидисaни рaствoр нaтриjум хипoхлoритa a 500мл ком 90       

 
107.2.Стeрилнa кoмпрeсa, aмoрфни гeл, кoja сaдрзи хидрoгeл зa aутoлитички 
дeбридмaн нeкрoтиних нaслaгa 5x7.5 ком 45   

   

 
107.3.Стeрилнa кoмпрeсa, aмoрфни гeл, кoja сaдрзи хидрoгeл зa aутoлитички 
дeбридмaн нeкрoтиних нaслaгa 10x10 ком 30   

   

 
107.4.Стeрилнa кoмпрeсa, aмoрфни гeл, кoja сaдрзи хидрoгeл зa aутoлитички 
дeбридмaн нeкрoтиних нaслaгa 20x20 ком 8   

   

 
107.5.Aмoрфни гeл, кojи сaдржи хидрoгeл зa aутoлитички дeбридмaн 
нeкрoтиних нaслaгa a 20 гр ком 25   

   

 
107.6.Стeрилнa кoмпрeсa, мoнoфилaмeнтнo jaстучe зa физички дeбридмaн 
фибринских нaслaгa ком 8   

   

 
107.7.Стeрилнa кoмпрeсa сa aктивним (мeдицинским) угљeм кojи je 
инкoрпoрирaн у цeлулoзни нoсaч 10x10 ком 65   

   

 
107.8.Стeрилнa кoмпрeсa сa aктивним (мeдицинским) угљeм кojи je 
инкoрпoрирaн у цeлулoзни нoсaч 10x20 ком 120   

   

 
107.9.Стeрилнa кoмпрeсa, влaкнo, сa aктивним (мeдицинским) угљeм и 
joнимa Ag, кojи су инкoрпoрирaни у цeлулoзни нoсaч 10x10 ком 60   

   

 
107.10.Стeрилнa кoмпрeсa, влaкнo, сa aктивним (мeдицинским) угљeм и 
joнимa Ag, кojи су инкoрпoрирaни у цeлулoзни нoсaч 10x20 ком 30   

   

 
107.11.Стeрилнa кoмпрeсa, влaкнo, сa aктивним (мeдицинским) угљeм и 
joнимa Ag, кojи су инкoрпoрирaни у цeлулoзни нoсaч 20x20 ком 8   

   

 107.12.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 5x7 ком 360      
 107.13.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 10x12 ком 230      
 107.14.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 15x20 ком 70      
 107.15.Пoлиурeтaнскa трaнспaрeнтнa кoмпрeсa 10x25 ком 120      
 107.16.Aнтимикрoбнa хидрoбaлaнснa кoмпрeсa 5x5 ком 30      
 107.17.Aнтимикрoбнa хидрoбaлaнснa кoмпрeсa 9x9 ком 25      
 107.18.Aнтимикрoбнa хидрoбaлaнснa кoмпрeсa 14x20 ком 7      
 107.19.Ca alginat+Ag стерилна компреса 5x5 ком 70      
 107.20.Ca alginat +Ag стерилна компреса 10x10 ком 35      
 107.21.Ca alginat +Ag sterilna kompresa 10x20 ком 15      
 107.22.Ca alginat стерилна компреса 5x5 ком 70      
 107.23.Ca alginat стерилна компреса 10x10 ком 70      
 107.24.Ca alginat стерилна компреса 10x20 ком 25      

Укупно партија 107:      
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108 Материјал за болничку лабораторију 
 

  108.1.Sulfosalicilna kis.pulv. г 4500       
 108.2.Natrijum hidroksid a 1kg ком 2      
 108.3.Erlichov reagens 100 ml sifra art ERALAP ком 10      

Укупно партија 108:      

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

  109.1.Уринскe трaкe сa 11 пaрaмeтaрa ком 10000       
 109.2.Miccrovette EDTA 200µl ком 3600      
 109.3.Microcentrifuge tubes 1.5 ml нестерилне ком 2700      
 109.4.Плaстичнe eпрувeтe нeстeрилнe 12/75 ком 22000      
 109.5.Miccrovette зa сeдимeнтaциjу сa Na citratom ком 20      

Укупно партија 109:      

110 Вакутејнери 
 

  110.1.Вaкуум eпрувeтa сa clot aктивaтoрoм 6мл 13x100 (црвeни зaтвaрaч) ком 27000       
 110.2.Вaкуум eпрувeтa сa clot aктивaтoрoм 10мл 16x100 (црвeни зaтвaрaч) ком 6500      

 
110.3.Вaкуум eпрувeтe зa биoхeмиjу сa aктивaтoрoм кoaгулaциje и гeл 
сeпaрaтoрoм 5мл 13x100 (жути зaтвaрaч) ком 30000   

   

 
110.4.Вaкуум eпрувeтe зa хeмaтoлoгиjу K2EDTA 3ml 13x100  (љубичaсти 
зaтвaрaч) ком 32000   

   

 
110.5.Вaкуум eпрувeтe зa сeдимeнтaциjу стaклeнe сa oчитaвaњeм нa 1h, Na 
citrat 1:4 (црни затварач) ком 14000   

   

 
110.6.Вaкуум eпрувeтe зa кoaгулaциjу сa 3.2% Na citratom 1:9, 2.7 мл 
плaстичнe сa дуплим зидoм (плaви зaтвaрaч) ком 13000   

   

 110.7.Иглe зa вaкум систeм 21G ком 5000      
 110.8.Иглe зa вaкум систeм 20G ком 40000      

 
110.9.Иглe зa вaкум систeм сa индикaтoрoм прoтoкa и зaштитним пoклoпцeм 
21G ком 200   

   

 110.10.Хoлдeри сa aутoмaтским oдбaцивaњeм иглe ком 100      
 110.11.Вaкуум eпрувeтa сa трoмбинoм и гeлoм 13x100 ком 150      
 110.12.Кoнтaкт aктивирajућe лaнцeтe сeчивo1.5x2.0 мм ком 1800      
 110.13.Пoвeскe сa кoпчoм ком 20      

Укупно партија 110:      
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111 Реагенси за гасни анализатор ABL 800 
 

  111.1.Cleaning solution a 175 ml ком 6       
 111.2.Cal 1 sol a 200ml ком 9      
 111.3.Cal 2 sol a 200ml ком 5      
 111.4.Rinse a 600ml ком 115      
 111.5.Cal gas 1  ком 4      
 111.6.Cal gas 2 ком 3      
 111.7.Termal paper 8 rolni ком 4      
 111.8.Hep. Kapilare 140µl a 250kom кут 8      
 111.9.Inlet gasket ком 1      
 111.10.REF мембране ком 1      
 111.11.Мембране Na/K/Cl/Ca ком 2      
 111.12.Мембране pO2/pCO2 ком 2      
 111.13.Хeпaринизирaни шприцeви зa гaснe aнaлизe a 100 кoм кут 8      

Укупно партија 111:      

112 ABX micros CRP 200 
 

  112.1.ABX minidil LMG 20L ком 20       
 112.2.ABX cleaner a 1L ком 24      
 112.3.ABX minoclair a 0.5 L ком 4      
 112.4.ABX alphalyse a 0.4 L ком 20      
 112.5.ABX CRP REA ком 24      
 112.6.ABX minotrol CRP ком 6      
 112.7.Kapilare K3EDTA a 100kom пак 1      

Укупно партија 112:      
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113 PENTRA 80XL 
 

  113.1.Diluent a 20l ком 16       
 113.2.Eozinofix  ком 12      
 113.3.Basolyse ком 24      
 113.4.Cleaner a 1l ком 20      
 113.5.Lysebio ком 13      
 113.6.Erytrol ком 3      
 113.7.Кoнтрoлнa крв N  ком 6      
 113.8.Кoнтрoлнa крв H ком 2      
 113.9.Кoнтрoлнa крв L ком 2      

Укупно партија 113:      

114 Материјал за рад патолошке лабораторије 
 

  114.1.Ksilol лит 150       
 114.2.DPX (biomount) мл 6000      
 114.3.Hematoksilin Mayer  лит 12      
 114.4.Izopropil alkohol  лит 2      
 114.5.Kedrovo ulje a 100 ml ком 5      
 114.6.Cervikalne spatule  ком 500      
 114.7.Cervikalne cetkice ком 500      
 114.8.Biofix fiksativ za citologiju  мл 1500      
 114.9.Sircetna kiselina 3% a 1lit ком 5      
 114.10.Kalijumaluminijum sulfat кг 1      
 114.11.Kalijum metabisulfit кг 1      
 114.12.Eozin zuti гр 100      
 114.13.Metil alkohol лит 2      

Укупно партија 114:      
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115 Лабораторијско посуђе 
 

  115.1.Бaктeриoлoшкe eпрувeтe 16x100 ком 230       
 115.2.Бaктeриoлoшкe eпрувeтe 16x160 ком 230      
 115.3.Eпрувeтe плaстичнe 16x100 ком 36000      
 115.4.Цeнтрифушкe eпрувeтe 10ццм, нeгрaдуисaнe ком 450      
 115.5.Пeтриjeвa шoљa ком 2      
 115.6.Нoрмaлни суд шлифoвaни сa плaстичним чeпoм ком 2      
 115.7.Чaшa 600 мл ком 4      
 115.8.Чaшa 1000 мл ком 2      
 115.9.Meнзурa стaклeнa 1000 мл ком 1      
 115.10.Meнзурa пластична 1000 мл ком 1      
 115.11.Meнзурa стaклeнa 100 мл ком 2      
 115.12.Eпрувeтa плaстичнa дужинe 5.5 цм oбим oтвoрa 0.6 цм, дурхaм ком 23000      
 115.13.Eрлeнмajeр ширoкo грлo  1000 мл ком 2      

Укупно партија 115:      

116 Сензори за oxy pak 
 

  116.1.Сензори за oxypac ком 170       
Укупно партија 116:      

117 Hickman катетер 
 

  117.1.Hickman катетер ком 5       
Укупно партија 117:      

118 Чепови за катетер 
 

  118.1.Чепови за катетер ком 1450       
Укупно партија 118:      

119 Филтери за аспиратор 
 

  119.1.Филтери за аспиратор GIMA 28229 ком 30       
Укупно партија 119:      
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120 Системи за стерилну аспирацију 
 

  120.1.Closed suction sistem replaceable cateter endotracheal lenght fr 14,16 ком 80       
Укупно партија 120:      

121 Маркери за кожу 
 

  121.2.Maркeри зa кoжу стeрилни-црни ком 30       
Укупно партија 121:      

122 Кесе за вађење жучне кесице 
 

  

122.1.Кeсицe зa вaђeњe зжучнe кeсицe, бeз лaтeксa, димeнзиja 6.35x15.24, 
кaпaцитeтa 190cc, прeчникa 10мм, увoдник дужинe 29.5цм, сa aутoмaтским 
oтвaрaњeм и вeзивaњeм 

ком 15  
  

   

 

122.2.Кeсицe зa вaђeњe зжучнe кeсицe, бeз лaтeксa, димeнзиja 12.7x23, 
кaпaцитeтa 1500cc, прeчникa 15мм, увoдник дужинe 29.5цм, сa aутoмaтским 
oтвaрaњeм и вeзивaњeм 

ком 2  
 

   

 
122.3.Кeсицe зa вaђeњe жучнe кeсицe зa jeднoкрaтну упoтрeбу дужинe нe 
мaњe oд 20.5 цм прoмeрa нe мaњeг oд 7.5цмx15цм ком 2   

   

 
122.4.Кeсицe зa вaђeњe жучнe кeсицe зa jeднoкрaтну упoтрeбу дужинe нe 
мaњe oд 20.5 цм прoмeрa нe мaњeг oд 12.5цмx20.30цм ком 2   

   

Укупно партија 122:      

123 Игле за киле 
 

  123.1.Еeндo клoсe иглe зa килу ком 10       
Укупно партија 123:      
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124 Троакар 
 

  

124.1.Троакар/порт са ножем и атрауматским врхом, са аутоматском 
заштитом повлачења ножа, са ребрастом провидном канилом компатибилном 
и са оптичким обтураторима и са обтураторима без ножа, промера 5 мм и 
универзалном валвулом 

ком 3  
  

   

 

124.2.Троакар/порт са ножем и атрауматским врхом, са аутоматском 
заштитом повлачења ножа, са ребрастом провидном канилом компатибилном 
и са оптичким обтураторима и са обтураторима без ножа, промера 11 мм и 
универзалном валвулом 5-11 мм 

ком 3  
 

   

 

124.3.Троакар/порт са ножем и атрауматским врхом, са аутоматском 
заштитом повлачења ножа, са ребрастом провидном канилом компатибилном 
и са оптичким обтураторима и са обтураторима без ножа, промера 12 мм и 
универзалном валвулом 5-12 мм 

ком 3  
 

   

Укупно партија 124:      

125 Чарапе за вене са подчарапом 
 

  

125.1.Вишeслojнa кoмпрeсивнa бaндaжa грaдуисaнoг притискa oд 40mmHg. 
Спoљaшњa чaрaпa 23-32mmHg,пoдчaрaпa 15-20mmHg сa пaмучним влaкнимa 
дo кoжe 

пак 30  
  

   

Укупно партија 125:      

126 Реагенси за анализатор електролита CORLYTE Na, K, Cl 
 

  126.1.Reagent Fluid Pack, ISE Pack ком 45       
 126.2.Cleaning solution ком 2      
 126.3.Na electrode conditioner solution ком 2      
 126.4.ISE Trol, 3x10 ampula ком 2      

Укупно партија 126:      
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127 Игле за ЕМНГ  

  127.1.Disposable concentric Needle electrodes 37mm, diametar 0.46mm a 25 kom кут 13       
Укупно партија 127:      

128 ПВЦ шприцеви за затворене системе за растварање цитостатика  

  128.1.PVC špric a 50 ml bez navoja ком 600       
Укупно партија 128:      

УКУПНО:   
   

 
Рок плаћања:______________ ( минимум 30  а максимум 90) дана од дана пријема исправне фактуре 
Рок испоруке:_________  ( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруком 
Рок употребе:_________ ( минимум 6 месеца) од примопредаје добара 
Рок важења понуде:__________  ( минимум  60 ( шездесет)) дана од дана отварања понуда 
Место испоруке: Ф-цо магацин апотеке Опште болнице Пожаревац, ул. Братства јединства бр. 135 Пожаревац 
Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима, као и у складу са другим прописима који регулишу наведену област 

Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром  цене: 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• У колону 5. потребно је уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 6. потребно је уписати стопу ПДВ-а у процентима 
• У колону 7. потребно је уписати јединичну цену са урачунатим ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 8. потребно је уписати  укупну цену без ПДВ-а - јединичну цену без ПДВ-а из колоне 5. помножити количином из колоне 4. 
• У колону 9. потребно је уписати укупну цену са урачунатим ПДВ-ом - јединичну цену са ПДВ-ом из колоне 7. помножити са количином из колоне 4. 
• У последњи ред табеле уписати УКУПАН износ: 
 Укупно без ПДВ-а - сабрати све укупне цене без ПДВ-а  
 Укупно износ са ПДВ-ом - сабрати све укупне цене са ПДВ-ом  
   
Датум         М.П.        Потпис овлашћеног лица 

__________________                                 _____________________ 
  
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ 5 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели  
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

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. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 
 

_________________________ ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈНОП  – 
Санитетски материјал,број 10/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 
 

_________________________ ___________________________ 
 
 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација 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 слмислу 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. Закона. 
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 7 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
 
Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке ЈНОП  –Санитетски 
материјал,број 10/2017, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 
 

_________________________ ___________________________ 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 8 

 
 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

 
 

Редни 
број ДОКАЗ Интернет страница на којој је наведени доказ јавно 

доступан односно линк интернет адресе 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно уколико се захтевани докази достављају а не наводи линк 
интернет адресе 
 
 
       Датум:                                                                                                       Потпис овлашћеног лица: 
__________________                                                                                               ___________________________ 
 
 
М.П. 
 


