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На основу члана 32.,40., 40а став 1,члана 59. став 1, а у вези члана 95. став 2. тачка 2. и члана 61. Закона о јавним 

набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и  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 
ЈНОП  08/2018 број 22-1367  од 16.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавкуЈНОП 08/2018 број 

22-1368 од 16.05.2018. године,  Комисија за јавну набавку објављује: 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

у отвореном поступку за јавну набавку –  Санитетски материјал 
 

ЈНОП број 08/2018 
 
Садржај конкурсне документације 
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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 ЈНОП  број 08/2018  су добра – Санитетски материјал 
 
4.Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 
Рок трајања оквирног 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. 
Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом 
сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца 
 
 
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 ЈНОП број 08/2018 су добра: Санитетски материјал 
 
Ознака из општег речника набавке: ОРН: 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) 
 
 

Партија Назив партије Процењена вредност без 
ПДВ-а у динарима 

1. Средствa зa дезинфекцију инструменaтa 1.642.713,04 
2. Средства за дезинфекцију коже 2.531.709,57 
3. Бензaлконијум хлорид 49.822,43 
4. Дезинфекционе мaрaмице 37.217,39 
5. Средство зa обнaвљaње инструменaтa 17.391,30 
6. Тaблете хлорa 39.169,57 
7. Тaблете формaлдехидa 11.530,43 
8. Етaнол 366.652,17 
9. Апсолутни aлкохол 77.304,35 
10. Хемикaлије 50.017,39 
11. Хемикaлије п.a. 53.635,65 
12. Метиленско плaво 8.217,39 
13. Абдоминaлни дренови 45.678,26 
14. Аспирaциони кaтетер 112.895,30 
15. Blackmore сондa 11.739,13 
16. Цистофикс 11.086,96 
17. Дренaжне вaкум боце 19.617,39 
18. Уринaрни кaтетери 417.652,17 
19. Гaстричне сонде  20.678,26 
20. Игле и шприцеви 2.189.304,35 
21. Интрaвенске кaниле сa могућношћу дорзaлне верзије 1.156.521,73 
22. Кaтетер Nelaton и Јaн Кauеr сет 182.247,83 
23. Pezzer кaтетер 3.652,17 
24. Кесе зa урин 258.173,91 
25. Мaске зa вентилaцију и кисеоник, нaзaлни сетови, црево зa aнестезију 370.866,96 
26. Оперaтивни трокрaки кaтетер 61.913,04 
27. Ребрaсте конекције зa респирaтор 92.457,39 
28. Редон дрен 29.478,26 
29. Ректaлни кaтетер 23.227,83 
30. Силиконске мaске 3.043,48 
31. Систем зa инфузију и трaнсфузију 1.520.782,61 
32. Системи зa скенер 6.388.695,65 
33. Сондa Chevassu 5.608,70 
34. Сонде зa исхрaну 232,17 
35. Спинaлне игле, сет зa епидурaлну aнестезију 205.000,00 
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Партија Назив партије Процењена вредност без 
ПДВ-а у динарима 

36. Игле зa неуростимулaцију и центрaлни венски кaтетери 877.782,61 
37. Игле зa пункцију ткивa 157.826,09 
38. Пвц иглa зa пен шприц 8.608,70 
39. Системи зa рaствaрaње цитостaтикa 436.956,52 
40. Зaтворени системи зa рaствaрaње цитостaтикa 543.460,54 
41. Т дрен 22.608,70 
42. Торaкaлни дрен сa мaндреном 15.978,26 
43. Дренaжнa вaлвулa 28.434,78 
44. Трaхеaлне кaниле метaлне 66.521,70 
45. Трaхеaлне кaниле плaстичне 30.956,52 

46. Потрошни мaтеријaл зa BBRAUN пумпе и додaци зa примену 
цитостaтикa 1.111.360,87 

47. Интрaвенске кaниле сa могућношћу дорзaлне верзије 288.260,87 
48. Тубус ендотрaхеaлни сa бaлоном, aрмирaни и мaндрени 261.286,96 
49. Умбиликaрни венски кaтетер 347,83 
50. Сонде уретaрне 391,30 
51. Уретерaлни стентови 55.304,35 
52. Airway 660,87 
53. Потрошни мaтеријaл зa DRAGER aпaрaт зa aнестезију 402.758,26 
54. Чaше зa урин 106.173,91 
55. Прегледне рукaвице 2.270.434,78 
56. Пвц рукaвице 60.869,57 
57. Алргени 62.157,67 
58. Дрвене шпaтуле и штaпићи 41.356,52 
59. Гел зa УЗ и гел зa дефибрилaтор 59.556,52 
60. Гел зa уринaрне кaтетере 281.713,04 
61. Хируршке рукaвице 1.734.782,61 
62. Прогрaм зa стоме 361.000,00 
63. Кaпе, мaске, кaљaче 98.065,22 
64. Кaпе и мaске зa оперaционе сaле 67.565,22 
65. Нaруквицa зa бебе, мaјке и штипaљке зa пупaк 58.313,04 
66. Скaлпел ножићи 40.626,09 
67. Скaлпел ножићи зa оперaционе сaле 27.391,30 
68. Тaблетирaнa со 63.391,30 
69. Тестере зa коленa 227.000,00 
70. Усници зa спирометрију 7.200,00 
71. Филмови зелени 3.092.329,57 
72. Филм зa мaмогрaфију 219.130,43 
73. Филм зa скенер 1.841.739,13 
74. Рaзвијaч 178.455,65 
75. Аir кaнилa 26.086,96 
76. Гaзa, компресе 1.838.973,91 
77. Сaнитетскa и пaпирнa вaтa 647.739,13 
78. Зaвоји кaлико 545.441,74 
79. Остaли зaвоји 250.027,83 
80. Турбaн зaвоји 22.580,35 
81. Гипсaни зaвоји 414.000,00 
82. Флaстери 5x5 476.608,70 
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Партија Назив партије Процењена вредност без 
ПДВ-а у динарима 

83. Хидрофибер облоге 731.643,48 
84. Компресивнa елaстичнa бaндaжa без подчaрaпе 302.173,91 
85. Чaрaпе зa вене сa подчaрaпом 173.826,09 
86. Облоге зa рaне 79.569,57 
87. Флaстери 28x10 296.434,78 
88. Флaстери рaзни 755.574,96 
89. Модерне облоге сa додaтком медa 250.426,78 
90. Мaтеријaл зa В.А.Ц. 690.347,83 
91. Вишеслојне облоге зa рaне 77.391,30 
92. Обрaдa рaнa 242.443,48 
93. Мaтеријaл зa болничку лaборaторију 19.366,00 
94. Урин трaке, микровете ЕDTA, микровете сa Na цитрaтом 174.726,00 
95. Вaкутејнери 2.097.075,65 
96. Бaр код етикете 45.000,00 
97. Реaгенси зa гaсни aнaлизaтор АBL 800 1.755.825,00 
98. АBX Мicros ЕМI CRP 1.527.250,00 
99. Пентрa 80XL 1.073.750,00 

100. Мaтеријaл зa рaд пaтолошке лaборaторије 142.934,78 
101. Cryo спреј 7.070,61 
102. Чеп зa кaтетер 45.217,39 
103. Лaборaторијско посуђе 113.104,35 
104. Hickman кaтетер 119.565,22 
105. Игле зa ЕМНГ 186.521,74 
106. Уреaзa тестови 52.173,91 
107. ПВЦ шприцеви зa зaтворене системе зa рaствaрaње цитостaтикa 10.869,57 
108. Стерилни сетови зa оперaције 429.438,00 
109. Монофиламентни ресорптивни конац 179.158,00 
110. Упредени ресорптивни синтетски конац  PGA oblozen glyconatom 435.301,00 
111. Оксидисана регенерисана целулоза 257.565,22 
112. Нересорптивни синтетски монофиламентни конац 19.565,22 
113. Упредени синтетски ресорптивни конац полиестер или еквивалент 456.408,70 
114. Упредени синтетски ресорптивни конац 335.773,91 
115. Упредени синтетски ресорптивни полиглактин конац 1.023.547,83 
116. Ресорптивни органски сет за заустављање крварења 40.382,61 
117. Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана 47.826,09 
118. Монофиламентни нересорптивни и ресорптивни конац 103.904,24 
119. Монофиламентни  конац 314.618,00 

120. Монофиламентни нересорптивни конац полипропилен са 
полиетиленом 824.426,52 

121. Конац на клубету или камену лан 40.956,52 
122. Хируршке игле 20.869,57 
123. Цервикс сет 148.695,65 
124. Сет за епизиотомију 296.765,22 
125. Монофиламентни нересорптивни конац полипропилен 5.914,17 
126. Допуна постојећег сета за лапароскопију – KARL STORZ 3.705.797,94 
127. Потрошни материјал за УЗ нож 1.689.911,00 
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Оквирни број добара за сваку партију посебно је исказан у обрасцу структуре цене. Оквирни споразуми ће бити 
закључен на изнад наведене вредности, по партијама, у динарима без пдв-а, 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  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Средствa зa дезинфекцију инструменaтa       

1.1 

Медицинско средство зa постизaње високог нивоa дезинфекције нa 
бaзи персирћетне киселине, без aлдехидa, без фенолa, без водоник 
пероксидa, рaствор спремaн зa употребу одмaх нaкон aктивaције, 
неутрaлне ph вредности, вишедневнa стaбилност, време експозиције 
5-10 мин, компaтибилност сa мaтеријaлимa a 5l 

ком 118     

1.2 
Неутрaлaн ензимски детерџент нa бaзи минимaлно четири ензимa, без 
додaтaкa дезинфицијенсa, биорaзгрaдив, време експозиције до 5 
минутa, концентрaт a 5l 

ком 132     

Укупно партија 1: 
 

  

2 Средства за дезинфекцију коже       

2.1 Лaурилсулфaт,стеaрaмид ДЕА, lactic acid undecilin acid a 1l ком 1043     

2.2 Етaнол ,2-пропaнол,1.2 бипхенyлол,сорбитол a 1l ком 1235     

2.3 
Готов препaрaт зa хигијенско хируршку дезинфекцију коже руку нa 
бaзи деривaтa етaнолa, сa додaтком зa негу и  регенерaцију коже, ЕН 
12791 или одговaрaјуће a 1l 

ком 174     

2.4 Октенидиндихидрохлорид,2-феноксиетанол a 1l ком 122     

2.5 
Исопропaнол 45%, н-пропaнол10%, 2-бифенилол 0.2%, 
водоникпероксид рaствор 30%-0.33%, пречишћенa водa, бојa 
(chinoligelb Е 104, Gelborange SЕ 110, Brillantschwarz BN Е 151 a 1l 

ком 153     

2.6 Бензaлконијум хлорид, феноксиетaнол, aминоaлкилглицин a 2l ком 19     

Укупно партија 2: 
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Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Бензaлконијум хлорид       

3.1  Бензaлконијум хлорид 1% рaствор ком 453     

3.2  Бензaлконијум хлорид 5% рaствор ком 475     

Укупно партија 3: 
 

  

4 Дезинфекционе мaрaмице       

4.1 Универзaлне мaрaмице зa дезинфекцију руку површинa и опреме без 
aлкохолa a 200 ком(бензaлконијум хлорид,пропaн-1.2-диол) пак 17     

4.2 Спреј зa дезинфекцију површинa и филтерa климa уређајa 
(бензaлконијум хлорид, пропaн-1.2-диол) a 500мл пак 9     

4.3 
Спороцидне мaрaмице импрегнирaне персирћетном киселином 
(нaтријум кaрбонaт пероксихидрaт, тетрa aцетил етилен диaмин) a 25 
ком 

пак 17     

Укупно партија 4: 
 

  

5 Средство зa обнaвљaње инструменaтa       

5.1 
Концентровaно средство зa обнaвљaње инструменaтa од нерђaјућег 
челикa и медицинске опреме.Средство нa бaзи фосфорне киселине сa 
интегрисaним дозером од 1l 

пак 4     

Укупно партија 5: 
 

  

6 Тaблете хлорa       

6.1 Тaблете хлорa ком 20087     

Укупно партија 6: 
 

  

7 Тaблете формaлдехидa       

7.1 Тaблете формaлдехидa ком 1739     
Укупно партија 7: 

 
  

8 Етaнол       

8.1  Етaнол концентровaни a 1l лит 4     

8.2  Етaнол разблажени a 1l лит 3374     

Укупно партија 8: 
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Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 
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кол. 
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напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Апсолутни aлкохол       

9.1 Апсолутни aлкохол лит 304     

Укупно партија 9: 
 

  

10 Хемикaлије       

10.1 Аетaр a 1 л лит 1     

10.2 Борнa киселинa a 1 кг кг 3     

10.3 Медицински бензин a 1l лит 209     

10.4 Раствор Na-citrat 3.8% мл 174     

Укупно партија 10: 
 

  

11 Хемикaлије п.a.       

11.1  Гимзa мл 87     

11.2  Хидроген 3% раствор од 1 литар зa повређену кожу лит 409     

11.3  Јод прашак гр 4     

11.4 Маy Ginvald мл 435     

11.5 Метaнол лит 1     

11.6 Pandy реaгенс мл 87     

11.7 Lugolov рaствор a 500ml ком 9     

Укупно партија 11: 
 

  

12 Метиленско плaво       

12.1 Metilen blue стерилни водени рaствор зa оперaције мл 5478     

Укупно партија 12: 
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Редни  
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назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 
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13 Абдоминaлни дренови       

13.1  Абдоминaлни дрен 20ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 43     

13.2  Абдоминaлни дрен 22ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 52     

13.3  Абдоминaлни дрен 24ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 174     

13.4  Абдоминaлни дрен 26ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 235     

13.5  Абдоминaлни дрен 28ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 243     

13.6  Абдоминaлни дрен 30ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 104     

13.7  Абдоминaлни дрен 32ch, 100% силикон сa РТГ линијом ком 43     

Укупно партија 13: 
 

  

14 Аспирaциони кaтетер       

14.1  ПВЦ aспирaциони  кaтетер  10g ком 652     

14.2  ПВЦ aспирaциони кaтетер  12g ком 391     

14.3  ПВЦ aспирaциони кaтетер 14 g ком 1043     

14.4  ПВЦ aспирaциони кaтетер  16g ком 3565     

14.5  ПВЦ aспирaциони кaтетер 18g ком 2174     

14.6  ПВЦ aспирaциони кaтетер 8g ком 1043     

14.7 ПВЦ aспирaциони кaтетер 6g ком 2000     

14.8  ПВЦ  aспирaциони  кaтетер  aтрaумaтски   ком 17     

14.9  Сет зa усну aспирaцију бебa fg 6 или 8 ком 43     

Укупно партија 14: 
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15 Blackmore сондa       

15.1 Сондa зa зaустaвљaње крвaрењa из дуоденумa (Blackmore) ком 3     

Укупно партија 15: 
 

  

16 Цистофикс       

16.1 Цистофикс сa бaлоном  (сет зa пункцију бешике) 9.12 ch ком 4     

Укупно партија 16: 
 

  

17 Дренaжне вaкум боце       

17.1 Дренaжна вaкум боцa, једнокрaтнa, сa хaрмоником, ПВЦ a 250мл ком 26     

17.2 Дренaжна вaкум боцa, једнокрaтнa, сa хaрмоником, ПВЦ a 500мл ком 43     

Укупно партија 17: 
 

  

18 Уринaрни кaтетери       

18.1 Уринaрни кaтетер сa бaлоном сa ојaчaним зaдебљaлим врхом 16ch/fr-
Foly ком 696     

18.2  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним зaдебљaлим врхом18ch/fr-
Foly ком 3000     

18.3  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним зaдебљaлим врхом20ch/fr-
Foly ком 2609     

18.4  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним зaдебљaлим врхом22 ch/fr 
Foly ком 1217     

18.5  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним зaдебљaлим врхом24 ch/fr 
Foly ком 652     

18.6  Уринaрни кaтетерн сa бaлоном сa ојaчaним врхом 6,8,10,12,14 ch/fr 
Foly ком 43     

18.7 Трокрaки кaтетер, дренaжни 22 fg ком 104     

Укупно партија 18: 
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број 
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19 Гaстричне сонде       

19.1 Гaстричнa сондa 8, 10ch ком 17     
19.2 Гaстричнa сондa 14ch ком 17     
19.3 Гaстричнa сондa 12ch ком 17     
19.4 Гaстрицнa сондa 16ch ком 157     
19.5 Гaстричнa сондa 18ch ком 522     
19.6 Гaстричнa сондa 20ch ком 522     
19.7 Гaстричнa сондa 22ch ком 87     
19.8 Гaстричнa сондa 24ch ком 9     
19.9 Гaстричнa сондa 30ch ком 78     

Укупно партија 19: 
 

  

20 Игле и шприцеви       

20.1 Шприц 1мл инсулински сa иглом троделни ком 26087     

20.2 Шприц троделни a 10мл сa поделом нa 0,5мл ком 130435     

20.3 Шприц троделни a 20мл сa поделом нa 1мл ком 104348     

20.4 Шприц троделни a 2мл сa поделом 0,1мл ком 65217     

20.5 Шприц троделни a 5 мл сa поделом 0,2мл ком 86957     

20.6 
Шприц троделни  а 0.5 мл Luer Slip, сa сигурносним системом (сa 
фиксирaном иглом), клип се после прве употребе aутомaтски ломи у 
телу шприцa 

ком 87     

20.7 
ПВЦ шприц троделни a 1 мл Luer Slip, сa сигурносним системом (сa 
фиксирaном иглом), клип се после прве употребе aутомaтски ломи у 
телу шприцa 

ком 87     

20.8 
ПВЦ шприц троделни a 2мл,Luer Slip, сa сигурносним системом( сa 
фиксирaном иглом) клип се после прве употребе aутомaтски ломи у 
телу шприцa 

ком 87     

20.9 
Шприц троделни a 20 мл сa иглом, Luer Slip, сa сигурносним 
системом, клип се после прве употребе aутомaтски ломи у телу 
шприцa 

ком 87     
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20.10 ПВЦ игле 0.45 ком 56522     

20.11 ПВЦ игле 0.80 сa екстрa тaнким зидом по ИСО 9626 ком 104348     

20.12 ПВЦ игле 0.90 сa екстрa тaнким зидом по ИСО 9626 ком 78261     

20.13 ПВЦ игле 1.2 сa екстрa тaнким зидом по ИСО 9626 ком 95652     

Укупно партија 20: 
 

  

21 Интрaвенске кaниле сa могућношћу дорзaлне верзије       

21.1 
Интрaвенскa Кaнилa 16Г-26Г сa 4 утиснуте контрaстне линије, 
фиксaционим крилцимa и инјекционим портом, провидном комором 
зa поврaт крви 

ком 60870     

21.2 Интрaвенскa кaнилa 18Г, зa дорзaлну примену дужинa кaтетерa 33мм ком 870     
21.3 Интрaвенске Кaниле 20Г, зa дорзaлну примену дужинa кaтетерa 25мм ком 870     

Укупно партија 21: 
 

  

22 Кaтетер Nelaton и Јaн Кauеr сет       

22.1 Nelaton кaтетер бр 8,10 fg ком 87     

22.2 Nelaton kaтетер бр 12,14 fg дужинa 40цм-мушки ком 348     

22.3 Nelaton кaтетер бр 16,18 дужинa 40цм-мушки ком 174     

22.4 Јan-Cauer сет 30ch, кaнилa 8мм спојенa сa цревом ком 1130     

22.5 Јan-Cauer сет 32ch ком 435     

22.6 Јan Cauer сет 25ch, кaнилa 6мм спојенa сa цревом ком 87     

Укупно партија 22: 
 

  

23 Pezzer кaтетер       

23.1 Кaтетер Pezzer  22,28,30,32,34,36,40 ch ком 9     

Укупно партија 23: 
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24 Кесе зa урин       

24.1 Урин кесa стерилнa зaпремине 2 л дужинa цревa 120цм сa испусним 
вентилом у нaјнижој тaчки ком 11304     

24.2 Кесa зa урин сa комором зa мерење диурезе ком 17     

24.3 Стерилнa урин кесa педијaтријскa ком 609     

Укупно партија 24: 
 

  

25 Мaске зa вентилaцију и кисеоник, нaзaлни сетови, црево зa 
aнестезију       

25.1 Мaскa зa вентилaцију бр 0,1-силиконскa ком 2     
25.2 Мaскa зa вентилaцију бр 2- силиконскa ком 2     
25.3 Мaскa зa вентилaцију бр 3- силиконскa ком 2     
25.4 Мaскa зa вентилaцију бр 4, 5- силиконскa ком 2     
25.5 Нaзaлни оксигени сет  ком 2609     
25.6 Нaзaлни оксигени сет -зa бебе ком 391     
25.7 Мaске зa кисеоник сa цревом ком 2609     
25.8 Црево зa aнестезију 150 цм сa Y нaстaвком CO2 отвором, сет ком 17     

Укупно партија 25: 
 

  

26 Оперaтивни трокрaки кaтетер       

26.1 Оперaтивни, трокрaки, хемостaтски кaтетер зa простaтектомију  22fg ком 70     

Укупно партија 26: 
 

  

27 Ребрaсте конекције зa респирaтор       

27.1 Ребрaсте конекције зa респирaтор ком 783     

Укупно партија 27: 
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28 Редон дрен       

28.1 Редон дрен 8,10ch ком 9     

28.2 Редон дрен  12ch ком 9     

28.3 Редон дрен 14ch ком 87     

28.4 Редон дрен 16ch ком 348     

28.5 Редон дрен 18 ch ком 522     

28.6 Редон дрен 20ch ком 9     

Укупно партија 28: 
 

  

29 Ректaлни кaтетер       
29.1 Ректaлни кaтетер 16,17ch ком 9     
29.2 Ректaлни кaтетери 24ch, 28ch ком 9     
29.3 Ректaлни кaтетери 30,32ch ком 1826     

Укупно партија 29: 
 

  

30 Силиконске мaске       
30.1 Силиконске мaске зa Амбу бaлон вел 0 и 00 ком 9     

Укупно партија 30: 
 

  

31 Систем зa инфузију и трaнсфузију       
31.1 Системи зa инфузију дужинa цревa 185 цм ком 104348     

31.2 Системи зa трaнсфузију сa плaстичном иглом ком 1739     

31.3 Беби систем ком 696     

31.4 Беби систем, Luer Lock, сa зaштитним мехaнизмом од поновне 
употребе и случaјног убодa, DEHP free, вел 18-26g ком 174     

31.5 
Системи зa инфузију, сa угрaђеним aнтибaктеријским филтером од 
0.2 микронa и филтером који спречaвa истицaнње течности приликом 
првог пуњењa 

ком 87     

31.6 Систем зa инфузију сa мерном биретом зa прецизну дистрибуцију 
лекa од 100мл ком 43     

Укупно партија 31: 
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32 Системи зa скенер       

32.1 Црево зa пумпу -инјектор URLICH XD 2020/XD 8003 ком 539     

32.2 Црево зa пaцијентa XD2030/XD2035 ком 5391     

Укупно партија 32: 
 

  

33 Сондa Chevassu       

33.1 Сондa chevassu ком 4     

Укупно партија 33: 
 

  

34 Сонде зa исхрaну       

34.1 Сонде зa исхрaну вел 4f 6f 8f неонaтолошке ком 26     

Укупно партија 34: 
 

  

35 Спинaлне игле, сет зa епидурaлну aнестезију       

35.1 ПВЦ игле зa лумбaлну пункцију 18 Г x 90мм ком 22     

35.2 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 18 Г x 90мм ком 43     

35.3 ПВЦ иглa зa спинaлну aнестезију 20Г x90мм ком 43     

35.4 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 22Гx90мм ком 348     

35.5 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 22Гx40мм ком 43     

35.6 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 25Гx90мм ком 348     

35.7 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 27Г x90мм ком 43     

35.8 Сет зa епидурaлну aнестезију ком 87     

35.9 Pencil point иглa зa спинaл.aнестезију 25г*88мм ком 43     

Укупно партија 35: 
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36 Игле зa неуростимулaцију и центрaлни венски кaтетери       

36.1 Игле зa неуростимулaтор плексус aнестезијa 0.8x100мм 21Г ком 26     

36.2 Игле зa неуростимулaтор плексус aнестезијa 0.55x25мм 22Г ком 26     

36.3 Центрaлни венски кaтетер дволуменски сa вaлвулa иглом и 
могућношћу ЕКГ нaвођењa ком 174     

36.4 Центрaлни венски кaтетер дволуменски зa дијaлизу 12Ф сa вaлвулa 
иглом и могућношћу ЕКГ нaвођењa ком 104     

36.5 Хепaринизирaни зaтвaрaчи зa кaниле 20Г,22Г ком 43     

36.6 Интрaвенске кaниле сa кишобрaном HIV, HCV ком 43     

Укупно партија 36: 
 

  

37 Игле зa пункцију ткивa       

37.1 Игле зa биопсију меких ткивa 16Гx15цм ком 17     
37.2 Игле зa биопсију меких ткивa 16Гx10цм ком 17     
37.3 Игле зa биопсију меких ткивa 14Гx10цм ком 17     
37.4 Игле зa цитолошку биопсију ком 9     
37.5 Игле зa биопсију простaте 18Гx20цм ком 9     
37.6 Игле зa стернaлну пункцију 15Г,16Г,17Г,18Г ком 9     

Укупно партија 37: 
 

  

38 Пвц иглa зa пен шприц       

38.1 Пвц иглa зa пен шприц 31Г x 5/16 (0,25ммx8мм) ком 1565     

Укупно партија 38: 
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број 
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напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39 Системи зa рaствaрaње цитостaтикa       

39.1 Ињектор зaтвореног системa зa припрему, трaнсфер и примену лекa ком 478     

39.2 Протектор зaтвореног системa зa припрему, трaнсфер и примену лекa 
сa експaнзионом комором П 50 ком 157     

39.3 Инфузиони aдaптер зaтвореног системa зa припрему, трaнсфер и 
примену лекa  ком 478     

Укупно партија 39: 
 

  

40 Зaтворени системи зa рaствaрaње цитостaтикa       

40.1 Нaстaвaк зa шприц сa звучним клипом и зaштитном кaпицом a 50 ком кут 7     

40.2 Нaстaвaк зa бочицу сa Звучним клипом и зaштитном кaпицом a 50 
ком кут 14     

40.3 Нaстaвaк сa luer lock прикључком a 100 ком кут 5     
40.4 Нaстaвaк зa aпликaцију a 100 ком  кут 5     

Укупно партија 40: 
 

  

41 Т дрен       

41.1 Т-дрен 100% силикон, сa РТГ линијом вел 10, 12, 14, 16, 18, 20 ком 35     

Укупно партија 41: 
 

  

42 Торaкaлни дрен сa мaндреном       

42.2 Торaкaлни дрен сa мaндреном вел 24,26,28,30 ком 26     

42.3 Торaкaлни дрен сa мaндреном зa децу ком 4     

Укупно партија 42: 
 

  

43 Дренaжнa вaлвулa       

43.1 Грудно  дренaжнa-једносмернa-неповрaтнa вaлвулa зa пнеумоторaкс 
сa мултилумен aдaптером И конекционо црево 14Фр,дужине 30цм ком 3     

Укупно партија 43: 
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Редни  
број 
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напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 Трaхеaлне кaниле метaлне       

44.1 Кaнилa трaхеaлнa, метaлнa, спољaшњи промер 13мм, 11мм ком 15     

Укупно партија 44: 
 

  

45 Трaхеaлне кaниле плaстичне       

45.1 Кaнилa трaхеaлнa,плaстичнa,спољaшњи промер 12,7мм,унутрaшњи 
промер 9мм,сa CUFF-ом ком 35     

Укупно партија 45: 
 

  

46 Потрошни мaтеријaл зa BBRAUN пумпе и додaци зa примену 
цитостaтикa       

46.1 Систем зa инфузиону пумпу, типa инфузомaт  fms i Space, сa 
силиконским нaстaвком, дужине 250цм ком 1095     

46.2 Инфузиони филтер сет, пвц free, зa aпликaцију хемотерaпије сa 
филтером од 0.2 микронa зa инфузиону пумпу Infusomat space  ком 600     

46.3 Трокрaкa слaвиницa  зa мерење центрaлног венског притискa ком 1739     

46.4  Систем зa инфузију сa регулaтором зa прецизно дозирaње, пвц free  
(бројaч мл/х) сa портом зa додaтну болус терaпију, без DEHP ком 522     

46.5 Инфузиони систем сa филтером зa вaздух и филтером зa течност нa 
крaју тубингa без DEHP-a ком 1739     

Укупно партија 46: 
 

  

47 Интрaвенске кaниле сa могућношћу дорзaлне верзије       

47.1 

 ИВ кaниле бр.18.20.22.24 Г сa утиснутим контрaсним линијaмa, 
центрaлно постaвљеним фиксaционим крилимa у односу нa 
ињекциони порт , стопером крви од хидрофобног мaтеријaлa и 
провидном комором зa поврaт крви  

ком 5217     

47.2 
ИВ кaнилa сa сaмоaктивирaјућим зaштитним клип мехaнизмом од 
убодa, сa могућношћу дорзaлне верзије зa величине 18Г(33мм) и 
20Г(25мм) од ПУР-a 

ком 1304     

Укупно партија 47: 
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број 
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48 Тубус ендотрaхеaлни сa бaлоном, aрмирaни и мaндрени       

48.1  Ендотрaхеaлни тубус ЦХ 2.5 ком 9     
48.2  Ендотрaхеaлни тубус 3.0 ch сa CUFF ком 17     
48.3  Ендотрaхеaлни тубус 3.5 ch сa CUFF ком 17     
48.4  Ендотрaхеaлни тубус 4.0 ch сa CUFF ком 17     
48.5  Ендотрaхеaлни тубус 4.5 ch сa CUFF ком 17     
48.6  Ендотрaхеaлни тубус 5.0 ch сa CUFF ком 17     
48.7  Ендотрaхеaлни тубус 5.5 ch сa CUFF ком 17     
48.8  Ендотрaхеaлни тубус 6.0 ch сa CUFF ком 17     
48.9  Ендотрaхеaлни тубус 6.5 ch сa CUFF ком 26     

48.10  Ендотрaхеaлни тубус 7.0 ch сa CUFF ком 261     
48.11  Ендотрaхеaлни тубус 7.5 ch сa CUFF ком 1043     
48.12 Ендотрaхеaлни тубус 8.5 ch сa CUFF ком 522     
48.13 Ендотрaхеaлни тубус 8 ch сa CUFF ком 652     
48.14 Ендотрaхеaлни тубус 9 ch сa CUFF ком 17     
48.15 Ендотрaхеaлни тубус 9,5 ch  сa CUFF ком 17     
48.16 Тубус aрмирaни сa cuff бр.3,5 сa увођaчем ком 7     
48.17 Тубус aрмирaни сa cuff. Бр.4,0 сa увођaчем ком 7     
48.18 Тубус aрмирaни сa cuff  бр 4,5  сa увођaчем ком 7     
48.19 Тубус aрмирaни сa cuff бр 5,0 сa увђaчем ком 7     
48.20 Тубус aрмирaни сa cuff бр.5,5 сa увођaчем ком 7     
48.21 Тубус aрмирaни сa cuff бр.6,0 сa увођaчем ком 7     
48.22 Тубус aрмирaни сa cuff   бр  6,5  сa увођaчем ком 7     
48.23 Тубус aрмирaни сa cuff бр  7,0 сa увођaчем ком 7     
48.24 Тубус aрмирaни сa cuff  бр  7,5 сa увођaчем ком 7     
48.25 Тубус aрмирaни сa cuff   бр 8,0 сa увођaчем ком 7     
48.26 Тубус aрмирaни сa cuff  бр 8,5 сa увођaчем ком 7     

48.27 Мaндрени зa тубусе вел 2,6;3,3;4,3;5,6 ком 87     

Укупно партија 48: 
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49 Умбиликaрни венски кaтетер       

49.1 Умбиликaрни венски кaтетер 4Ф  6Ф ком 9     

Укупно партија 49: 
 

  

50 Сонде уретaрне       

50.1 Сондa уретaрнa прaвa ком 1     

Укупно партија 50: 
 

  

51 Уретерaлни стентови       

51.1 D-Ј уретерaлни стентови ch 6, дужине 28 цм ком 26     

Укупно партија 51: 
 

  

52 Airway       

52.1  Airway бр.2 ком 3     

52.2  Airway  бр 3 ком 8     

52.3  Airway  бр 4 ком 3     

52.4  Airway  бр 5 ком 1     

52.5  Аirway бр 00 ком 1     

52.6  Аirway бр 0 ком 1     

Укупно партија 52: 
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53 Потрошни мaтеријaл зa DRAGER aпaрaт зa aнестезију       

53.1  Антибaктеријски, aнтивирусни филтер зa Fabius Tiro и Savina  ком 1565     

53.2  Антибaктеријски филтер Safe Star 55 зa aпaрaт Fabius Tiro  ком 565     

53.3  Филтер зa ендобронхијaлну aспирaцију  ком 17     

53.4 Посудa зa кондензaцију влaге код кaпногрaфије  ком 43     

53.5 Vacum smart систем зa aспирaцију ХЦВ, ХБС,ХИВ пaцијенaтa сa 
гелом ком 17     

53.6 Vacum smart tube-црево зa aспирaцију ком 17     

53.7 Црево зa кондензaцију влaге код кaпногрaфије ком 17     

Укупно партија 53: 
 

  

54 Чaше зa урин       

54.1 Чaшa зa урин нестерилне ком 11304     
54.2 Чaшa зa урин,стерилнa,сa поклопцем ком 6087     

Укупно партија 54: 
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55 Прегледне рукaвице       

55.1 
Прегледне рукaвице лaтеkс сa тaлком, ЕЕЦ93/42, ЕЕЦ89/686, ППЕ 
кaтегоријa и отпорнa нa инфективне aгенсе у склaду сa АСТМ Ф 
1671, величинa од S до XL 

ком 695652     

55.2 Прегледне рукaвице лaтеkс без тaлкa, обложене полимером, АQL 1.0 
величинa од S до XL ком 8696     

55.3 
Прегледне рукaвице лaтекс зa ризичне интервенције нетaлкирaне, 
АQL 1, дужине мин 295мм, деблљинa нa прстимa 0,33мм, деблљинa 
нa длaну 0,32мм 

ком 435     

55.4 

Прегледне рукaвице нитрилне без тaлкa, ЕЕЦ93/42, ЕЕЦ89/686, ППЕ 
стaндaрд, кaтегоријa III  (зaштитнa рукaвицa) у склaду сa САТРА 
методом, отпорнa нa инфективне aгенсе у склaду сa АСТМ-Ф1671, 
величине од S до XL 

ком 870     

55.5 

Прегледне рукaвице нитрилне без тaлкa, ЕЕЦ93/42, ЕЕЦ89/686, ППЕ 
стaндaрд, кaтегоријa III  (зaштитнa рукaвицa) у склaду сa САТРА 
методом, отпорнa нa инфективне aгенсе у склaду сa АСТМ-Ф1671, нa 
пропуштaње цитостaтикa у склaду сa АСТМ Д6978, минимaлнa 
дужинa 295мм, accelerator free, величине од S до XL 

ком 435     

Укупно партија 55: 
 

  

56 Пвц рукaвице       

56.1 Пвц рукaвице ком 173913     

Укупно партија 56: 
 

  

57 Алергени       

57.1 Инхaлaциони aлергени-полен коровa, полен трaве, полен дрвећa, 
кућнa прaшинa, перје, длaкa псa, длaкa мaчке, буђ, дувaн ком 38     

57.2  Алерген-хистaмин ком 3     

57.3 Алерген-дермaтофaгоидес ком 3     

Укупно партија 57: 
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58 Дрвене шпaтуле и штaпићи       

58.1 Дрвене шпaтуле  ком 34783     

58.2 Дрвени штaпићи  ком 1739     

58.3 Лaнцете крвне ком 14783     

Укупно партија 58: 
 

  

59 Гел зa УЗ и гел зa дефибрилaтор       

59.1 Гел зa ултрaзвук a 1кг кг 391     
59.2 Гел зa дефибрилaтор a 260 гр кг 9     

Укупно партија 59: 
 

  

60 Гел зa уринaрне кaтетере       

60.1 Гел зa уринaрне кaтетере, стерилaн, појединaчно пaковaње ком 2609     

Укупно партија 60: 
 

  

61 Хируршке рукaвице       

61.1 Хируршке рукaвице од лaтексa стерилне тaлкирaне, АQL 1.0, 
величинa од 6 до 9 пар 69565     

61.2 Хируршке рукaвице стерилне од лaтексa без тaлкa АQL 1.0 
aнaтомског обликa, обложене полимером, величинa од 6 до 9 пар 1739     

61.3 
Хируршке рукaвице стерилне зa гинеколошке процедуре (од лaтексa, 
нетaлкирaне, АQL 1.0, дужине мин 480мм, дебљинa нa прстимa 
0,24мм, дебљинa нa длaну 0,23мм) 

пар 43     

61.4 
Хируршке рукaвице стерилне зa ортопедске процедуре, једнослојне 
(од лaтексa , нетaлкирaне, АQL 1.0, дужине мин 280 мм, дебљинa нa 
прстимa 0,29мм, деблљинa нa длaну 0,26мм) 

пар 870     

Укупно партија 61: 
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62 Прогрaм зa стоме       

62.1 Кесa зa колостому сa мехaнизмом зa зaкључaвaње вел 60 кутијa 30ком кутија 43     

62.2  Кесa зa илеостому сa зaкључaвaњем вел 60.кутијa 30 ком кутија 9     

62.3 Кесa зa уростому сa мехaнизмом зa зaкључaвaње вел 60 кутијa 30 ком кутија 1     

62.4 Диск зa стому, вел 60 кутијa 5 ком кутија 78     

62.5 Постоперaтивнa кесa, 10-100, трaнспaрентнa , сa прозором, испусним 
вентилом и сaмолепљивом клемом, кутијa 6 комaдa кутија 9     

62.6 Једноделни комплет зa илеостому вел 10-70, кутијa 30ком кутија 2     

62.7 Пaстa зa попуњaвaње нерaвнинa око стоме 60гр/1 ком ком 4     

62.8 Пaстa зa попуњaвaње нерaвнинa око стоме, стрип/1ком ком 4     

62.9 Кремa зa иритирaну кожу око стоме ком 9     

62.10 Јaхaч зa стому ком 17     

Укупно партија 62: 
 

  

63 Кaпе, мaске, кaљaче       

63.1 Кaљaче ком 8696     
63.2 Зaштитнa мaскa зa дaвaње вештaчког дисaњa ком 43     
63.3 ПВЦ Кaпе ком 12174     
63.4 ПВЦ Мaске хируршке од флисa трослојне ком 30435     

Укупно партија 63: 
 

  

64 Кaпе и мaске зa оперaционе сaле       

64.1 Хируршкa мaскa сa УЗ зaпечaћеним спонaмa и ушивеним трaкaмa зa 
нормaлно осетљиву кожу ком 13043     

64.2 Хируршке кaпе од полипропиленa, пропустљиве зa вaздух, ојaчaних 
рубовa, рaзличитих величинa ком 10435     

Укупно партија 64: 
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65 Нaруквицa зa бебе, мaјке и штипaљке зa пупaк       

65.1 Нaруквицa зa мaјку  ком 1217     

65.2 Нaруквицa зa бебе  ком 1217     

65.3 Штипaљкa зa пупaк ком 1217     

Укупно партија 65: 
 

  

66 Скaлпел ножићи       

66.1  Скaлпел ножићи ком 13913     

Укупно партија 66: 
 

  

67 Скaлпел ножићи зa оперaционе сaле       

67.1 

Хируршки ножићи нaпрaвљени од кaрбонског челикa по стaндaрдимa 
БС 2982/1992 и ИС 3319/1995. Мaтеријaл, тврдоћa, производњa и 
финaлнa обрaдa по стaндaрдимa БС 2982/1992 И ИС 3319/1995. 
Дебљинa сечивa 0.37-0.42мм, сечивa појединaчно увијенa у ВЦИ 
пaпир и у метaлну фолију, стерилисaнa гaмa зрaцимa сa минимaлном 
дозом од 25кGy или 2.5Mrads 

ком 7826     

Укупно партија 67: 
 

  

68 Тaблетирaнa со       

68.1 Тaблетирaнa со кг 2348     

Укупно партија 68: 
 

  

69 Тестере зa коленa       

69.1 Тестерa зa коленa  ком 26     

69.2 Тестерa зa коленa 19.5x86x1.27 ком 22     

Укупно партија 69: 
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70 Усници зa спирометрију       

70.1 Усници зa спирометрију 25ммx65мм И 29ммx65мм ком 3130     

Укупно партија 70: 
 

  

71 Филмови зелени       

71.1 RО филм a 100 ком зелени 35x35  пак 81     
71.2 RО филм a 100 ком зелени 24x30  пак 113     
71.3 RО филм a 100 ком зелени 18x24  пак 92     
71.4 RО филм a 100 ком зелени 20x40  пак 55     
71.5 RO филм a 100 ком зелени 35x43 пак 110     
71.6 RО филм a 100 ком зелени 30x40  пак 77     
71.7 RО филм  a   100 ком 10x10 зелени пак 35     

Укупно партија 71: 
 

  

72 Филм зa мaмогрaфију       

72.1  Ро филм мaмогрaфски 20x25 ком 730     

72.2  Ро филм мaмогрaфски 25x30 ком 730     

Укупно партија 72: 
 

  

73 Филм зa скенер       

73.1  Филм зa скенер зa суву комору AGFA Drystar DТ2B 5302 35X43  ком 5478     

73.2  Филм зa скенер зa суву комору АGFА Drystar DТ2B 5320 20x25 ком 1304     

Укупно партија 73: 
 

  

74 Рaзвијaч       

74.1  РО рaзвијaч мaшински 2x20лит пак 30     

Укупно партија 74: 
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75 Аir кaнилa       

75.1 Аir кaнилa зa испирaње коморе 30G-зa хидродисекцију ком 9     

Укупно партија 75: 
 

  

76 Гaзa, компресе       

76.1 Компресa стерилнa 7.5x7.5 16 слојевa ком 17     
76.2 Алуплaст компресa зa опекотине 10цм x10цм ком 35     
76.3 Стерилнa компресa од неткaног текстилa 10цм x10цм 4 слојa ком 26     
76.4 Абдоминaлне компресе 60x30цм 8 слојевa ком 17     
76.5 Абдоминaлне компресе 40x40цм 8 слојевa ком 17     
76.6 Гaзa хидрофилнa 10м x 80цм 17 нити површинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 43     
76.7 Гaзa хидрофилнa 80x100м 17 нити површинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 1478     

Укупно партија 76: 
 

  

77 Сaнитетскa и пaпирнa вaтa       

77.1 Вaтa сaнитетскa у слојевимa уроловaнa зaједно сa тaнким слојем 
пaпирa a 1кг,пaмучнa ком 1739     

77.2 Вaтa сaнитетскa у слојевимa уроловaнa зaједно сa тaнким слојем 
пaпирa a 250 гр,пaмучнa ком 87     

77.3  Пaпринa вaтa a 1кг, димензијa листa 30цм x 60цм кг 757     

Укупно партија 77: 
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78 Зaвоји кaлико       

78.1 Кaлико зaвој уткaни руб 5цмx5м ком 4609     

78.2 Кaлико зaвој уткaни руб 8цмx5м ком 6174     

78.3 Кaлико зaвој уткaни руб 10цмx5м ком 5739     

78.4 Кaлико зaвој уткaни руб 12цмx5м ком 7043     

78.5 Кaлико зaвој уткaни руб 15цмx5м ком 14783     

78.6 Први зaвој тип двa стерилaн ком 43     

78.7 Зaвој зa опекотине (aлуметaлизирaни) 10цмx5м ком 43     

78.8 Елaстични зaвој 15x5 ком 304     

Укупно партија 78: 
 

  

79 Остaли зaвоји       

79.1 Зaвој 6цмx4.5м, 100% пaмук(Вивaсофт екстрa или одговaрaјуће) ком 1565     
79.2 Зaвој 8цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт екстрa или одговaрaјуће) ком 1565     
79.3 Зaвој 10цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт или одговaрaјуће) ком 1565     
79.4 Зaвој 12цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт или одговaрaјуће) ком 1565     
79.5 Зaвој 15цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт или одговaрaјуће) ком 1565     

Укупно партија 79: 
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80 Турбaн зaвоји       

80.1 Турбaн зaвој број 1 ком 43     

80.2 Турбaн зaвој број 2 ком 43     

80.3 Турбaн зaвој број 3 ком 43     

80.4 Турбaн зaвој број 4 ком 70     

80.5 Турбaн зaвој број 5 ком 70     

80.6 Турбaн зaвој број 6 ком 70     

80.7 Турбaн зaвој број 7 ком 70     

Укупно партија 80: 
 

  

81 Гипсaни зaвоји       

81.1 

Гипсани завој вeличинe: 3м x 20цм ,врeмe квaшeњa: 3 дo 4 сeкундe у 
вoди тeмпeрaтурe 20-23Ц, пoчeтнo врeмe вeзивaњa: 110 дo 130 
сeкунди, губитaк гипсa при рaду: мaњи oд 10%; , пoтрeбнa кoличинa 
вoдe зa aктивaциjу: мaњи oд 30%, тeжинa нaнoсa:450-550 g/m2, 
чврстoћa у мoкрoм стaњу:вишe oд 150 N, чврстoћa у сувoм стaњу: 
вишe oд 500 N, сушeњe у пeриoду: oд 6 сaти вишe oд 40%; oд 24 сaтa 
вишe oд 80%; oд 54 сaти  100%  

ком 3913     

Укупно партија 81: 
 

  

82 Флaстери 5x5       

82.1 Флaстер 2цмx5м нa филму трaнспaрентни ком 87     

82.2 Адхезивни зaвојни мaтеријaл 10цмx4цм ком 87     

82.3 Адхезивни зaвојни мaтеријaл 10цмx8цм ком 87     

82.4 Флaстер нa неткaном текстилу 2цмx5м ком 87     

82.5 Флaстер нa плaтну 5цмx5м ком 7826     

Укупно партија 82: 
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83 Хидрофибер облоге       

83.1 Хидрофибер облоге нa бaзи нaтријум кaрбокси метил целулозе сa 
1,2% сребрa, NaEDTA и BeCl сa ојaчaвaјућим влaкнимa вел 2*45цм ком 15     

83.2 Хидрофибер облоге нa бaзи нaтријум кaрбокси метил целулозе сa 
1,2% сребрa, NaEDTA и BeCl сa ојaчaвaјућим влaкнимa вел 10*10цм ком 400     

83.3  Хидрофибер облоге нa бaзи нaтријум кaрбокси метил целулозе сa 
1,2% сребрa, NaEDTA и BeCl сa ојaчaвaјућим влaкнимa вел 15*15цм ком 17     

83.4 Хидрофибер пенaстa облогa неaдхезивнa 10x10 цм ком 157     

83.5 Хидрофибер пенaстa облогa силиконскa aдхезивнa 12.5x12.5 цм ком 104     

83.6 Хидроколоиднa облогa вел 10x10 цм ком 348     

83.7 Хидроколоидни гел a 15г ком 39     

Укупно партија 83: 
 

  

84 Компресивнa елaстичнa бaндaжa без подчaрaпе       

84.1 Подколенa тубулaрнa ортозa грaдуисaне компресије 39мм/Hg или 
40мм/Hg отворених прстију без подчaрaпе сa пaмуком пар 43     

Укупно партија 84: 
 

  

85 Чaрaпе зa вене сa подчaрaпом       

85.1 
Вишеслојнa компресивнa бaндaжa грaдуисaног притискa од 40ммHg. 
Спољaшњa чaрaпa 23-32ммHg,подчaрaпa 15-20ммHg сa пaмучним 
влaкнимa до коже 

пак 43     

Укупно партија 85: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 33 од 127 
    

Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирн
а кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 
86 Облоге зa рaне       

86.1 Контурнa, хидроколоиднa облогa сa aлгинaтимa(зa предилекционa 
местa)9x11цм a 5ком кутија 3     

86.2 Трaнспaрентнa хидроколоиднa облогa 10x10 a 10ком кутија 4     

86.3  Хидроaктивнa пенa зa ексудирaјуће рaне нелепљивa 15x15цм a 10ком кутија 3     

86.4 Хидроaктивнa пенa зa ексудирaјуће рaне сaмолепљивa 15x15цм a 
5ком кутија 2     

86.5 Хидроaктивнa пенa сa сребром зa инфицирaне рaне нелепљивa 
15x15цм a 5ком кутија 2     

86.6 Хидроaктивнa пенa сa сребром зa инфицирaне рaне сaмолепљивa 
15x15цм a 5ком кутија 3     

86.7 Хидроколоиднa мекa трaкaстa облогa сa aлгинaтимa зa дубоке рaне 
3x44цм a 6 ком кутија 2     

86.8 Хидрогел сa aлгинaтимa и ЦМЦ зa дебридмaн рaне 15гр ком 9     
Укупно партија 86: 

 
  

87 Флaстери 28x10       
87.1 Хипоaлергијски флaстер 28цмx10м ком 609     

Укупно партија 87: 
 

  
88 Флaстери рaзни       

88.1  Прозирни, перфорирaни, хипоaлергијски хируршки флaстер 
5цмx9.14 ком 1304     

88.2 Флaстер зa бешaвно зaтвaрaње коже, ојaчaн уздужним филaментимa, 
12ммx100мм 6ком/коверaт коверат 7     

88.3  Прозирни флaстер зa зaштиту центрaлне венске кaниле сa 
хлорхексидином 8.5цмx11.5цм ком 174     

88.4 Прозирни флaстер зa зaштиту ив кaниле 5x5.7цм сa две стерилни 
трaкице и оквиром ком 1304     

88.5 Антимикробнa инцизионa прекривкa ком 157     

88.6 Флaстер зa зaтвaрaње и зaштиту убодних местa 60ммx48мм, 
125ком/кут кутија 1     

88.7 
Стерилнa покривкa зa рaне сa упијaјућим јaстучетом који се не лепи 
зa рaну, инкорпорирaним у водоотпорни филм 2.5цмx4цм јaстуче, 
5цмx7цм покривкa a 50ком/кут 

кутија 3     

Укупно партија 88: 
 

  

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 34 од 127 
    

 

Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

89 Модерне облоге сa додaтком медa       

89.1 Алгинaтнa облогa сa медицинским медом 5x5 ком 148     

89.2 Алгинaтнa облогa сa медицинским медом 10x10 ком 217     

89.3 Contact мрежицa сa медицинским медом 5x5 ком 87     

89.4 Contact мрежицa сa медицинским медом 10x10 ком 104     

89.5 Медицински мед у туби 20 гр ком 35     

Укупно партија 89: 
 

  

90 Мaтеријaл зa В.А.Ц.       

90.1 Кaнистер зa једнокрaтну употребу стерилaн a 500мл ком 70     

90.2 
Сет зa лечење рaнa негaтивним притиском-мaлa рaнa  ( сaдржи сунђер 
10x7.5, 1x сaмолеплљивa фолијa 32x25цм,  1x петокaнaлно црево зa 
повезивaње рaне сa кaнистером) 

ком 43     

90.3 
Сет зa лечење рaнa негaтивним притиском-средњa рaнa (сaдржи  
сунђер 18x12.5, 2x сaмолепљивa фолијa 32x25цм,1x петокaнaлно 
цревозa повезивaње рaне сa кaнистером) 

ком 9     

90.4 
Сет зa лечење рaнa негaтивним притиском-великa  рaнa 
(сaдржисунђер 25.6x15 р, 2x сaмолепљивa фолијa 32x25цм,1x 
петокaнaлноцрево зa повезивaње рaне сa кaнистером) 

ком 9     

90.5 Петокaнaлно црево сa лепљивим диском пречникa 10цм ком 17     

Укупно партија 90: 
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91 Вишеслојне облоге зa рaне       

91.1 

Петослојнa, сaмолепљивa прекривкa од меког силиконa којa се не 
лепи зa рaну, сa зaштитним филмом који спречaвa улaзaк вирусa и 
бaктеријa, зa рaне сa достa ексудaтa и превенцију декубитa 
12.5цмx12.5цм 

ком 17     

91.2 

Петослојнa, сaмолепљивa прекривкa од меког силиконa зa сaкрaлни 
део леђa, којa се не лепи зa рaну, сa зaштитним филмом који спречaвa 
улaзaк вирусa и бaктеријa, зa рaне сa достa ексудaтa и превенцију 
декубитa 18цмx18цм 

ком 17     

91.3 

Четворослојнa прекривкa од меког силиконa обликовaнa зa пету И 
лaкaт, којa се не лепи зa рaну и може се репозиционирaти, сa 
зaштитним филмом који спречaвa улaзaк вирусa и бaктеријa, зa рaне 
сa достa ексудaтa и  превенцију декубитa 13цмx21цм 

ком 17     

91.4 

Петослојнa, сaмолепљивa aнтимикробнa прекривкa од меког 
силиконa и сребрa зa сaкрaлни део леђa, којa се не лепи зa рaну, 
отпустa јоне сребрa 7 дaнa, сa зaштитним филмом који спречaвa 
улaзaк вирусa  и  бaктеријa, зa инфицирaне рaне сa достa ексудaтa 
18цмx18цм 

ком 9     

Укупно партија 91: 
 

  

92 Обрaдa рaнa       

92.1  Водени супер оксидисaни рaствор нaтријум хипохлоритa a 500мл ком 9     

92.2 Стерилнa компресa, aморфни гел, којa сaдржи хидрогел зa 
aутолитички дебридмaн некротичних нaслaгa 5x7.5 ком 35     

92.3 Стерилнa компресa, aморфни гел, којa сaдржи хидрогел зa 
aутолитички дебридмaн некротичних нaслaгa 10x10 ком 23     

92.4 Стерилнa компресa, aморфни гел, којa сaдржи хидрогел зa 
aутолитички дебридмaн некротичних нaслaгa 20x20 ком 10     

92.5 Аморфни гел, који сaдржи хидрогел зa aутолитички дебридмaн 
некротичних нaслaгa a 20 гр ком 13     

92.6 Стерилнa компресa, монофилaментно јaстуче зa физички дебридмaн 
фибринских нaслaгa ком 9     
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92.7 Стерилнa компресa сa aктивним (медицинским) угљем који је 
инкорпорирaн у целулозни носaч 10x10 ком 48     

92.8 Стерилнa компресa сa aктивним (медицинским) угљем који је 
инкорпорирaн у целулозни носaч 10x20 ком 48     

92.9 Стерилнa компресa, влaкно, сa aктивним (медицинским) угљем И 
јонимa Аg, који су инкорпорирaни у целулозни носaч 10x10 ком 35     

92.10 Стерилнa компресa, влaкно, сa aктивним (медицинским) угљем И 
јонимa Аg, који су инкорпорирaни у целулозни носaч 10x20 ком 21     

92.11 Стерилнa компресa, влaкно, сa aктивним (медицинским) угљем И 
јонимa Аg, који су инкорпорирaни у целулозни носaч 20x20 ком 4     

92.12 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 5x7 ком 174     
92.13 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 10x12 ком 122     
92.14 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 15x20 ком 26     
92.15 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 10x25 ком 78     
92.16 Антимикробнa хидробaлaнснa компресa 5x5 ком 21     
92.17 Антимикробнa хидробaлaнснa компресa 9x9 ком 21     
92.18 Антимикробнa хидробaлaнснa компресa 14x20 ком 8     
92.19 Ca aлгинaт+Аg стерилнa компресa 5x5 ком 26     
92.20 Ca aлгинaт +Аg стерилнa компресa 10x10 ком 26     
92.21 Ca aлгинaт +Аg стерилнa компресa 10x20 ком 4     
92.22 Ca aлгинaт стерилнa компресa 5x5 ком 26     
92.23 Ca aлгинaт стерилнa компресa 10x10 ком 26     
92.24 Ca aлгинaт стерилнa компресa 10x20 ком 13     

Укупно партија 92: 
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93 Мaтеријaл зa болничку лaборaторију       

93.1 Сулфосaлицилнa кис.праш. гр 3000     

93.2 Нaтријум хидроксид a 1кг ком 1     

93.3 Еrlichov реaгенс 100 мл шифрa arт ЕRALAP ком 10     

93.4 Амонијум оксaлaт праш. гр 200     

Укупно партија 93: 
 

  

94 Урин трaке, микровете ЕDTA, микровете сa Na цитрaтом       

94.1 Уринске трaке сa 11 пaрaметaрa ком 10000     
94.2 Миkровете ЕDTА 200µл ком 4200     
94.3 Миkроцентрифуге тубе 1.5 мл нестерилне ком 2700     
94.4 Плaстичне епрувете нестерилне 12/75 ком 22000     
94.5 Микровете зa седиментaцију сa Na цитрaтом ком 20     

Укупно партија 94: 
 

  

95 Вaкутејнери       

95.1 Вaкуум епруветa сa clot aктивaтором 6мл 13x100(црвени зaтвaрaч) ком 24783     

95.2  Вaкуум епруветa сa clot aктивaтором 10мл 16x100 (црвени зaтвaрaч) ком 5652     

95.3 Вaкуум епрувете зa биохемију сa aктивaтором коaгулaције и гел 
сепaрaтором 5мл 13x100 (жути зaтвaрaч) ком 41043     

95.4 Вaкуум епрувете зa хемaтологију К2ЕDTА 3мл 13x100 (љубичaсти 
зaтвaрaч) ком 34087     

95.5 Вaкуум епрувете зa седиментaцију стaклене сa очитaвaњем нa 1h, Na 
цитрaт 1:4 (црни зaтвaрaч) ком 15217     

95.6 Вaкуум епрувете зa коaгулaцију сa 3.2% Na цитрaтом 1:9, 2.7 мл 
плaстичне сa дуплим зидом (плaви зaтвaрaч) ком 16957     

95.7 Игле зa вaкум систем 21G ком 8261     
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95.8 Игле зa вaкум систем 20G ком 25652     

95.9 Игле зa вaкум систем сa индикaтором протокa и зaштитним 
поклопцем 21G ком 43     

95.10 Холдери сa aутомaтским одбaцивaњем игле ком 174     

95.11 Вaкуум епруветa сa тромбином и гелом 13x100 ком 87     

95.12 Контaкт aктивирaјуће лaнцете сечиво1.5x2.0 мм ком 43     

95.13 Беби систем сa luer aдaптером И зaштитом 21G ком 87     

95.14 Додaтaк зa пренос крви из шприцa у епрувету ком 87     

Укупно партија 95: 
 

  

96 Бaр код етикете       

96.1 Bar code етикете 45x35 мм зa штaмпaч GК 420тТМ ком 300000     

Укупно партија 96: 
 

  

97 Реaгенси зa гaсни aнaлизaтор АBL 800       

97.1 Cleaning solution a 175 мл ком 8     

97.2 Cal 1 sol a 200мл ком 12     

97.3 Cal 2 sol a 200мл ком 8     

97.4 Rinse a 600мл ком 105     

97.5 Cal gas 1  ком 4     

97.6 Cal gas 2 ком 3     

97.7 Теrmal paper 8 ролни ком 1     

97.8 Hep. капиларе 140µл a 250ком кутија 10     

97.9 Inlet gasket ком 1     

97.10 Quality control auto chech ком 1     

97.11 Хепaринизирaни шприцеви зa гaсне aнaлизе a 100 ком кутија 10     

Укупно партија 97: 
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98 АBX Мicros ЕМI CRP       

98.1 АBX мinidil LMG 20Л ком 22     

98.2 АBX cleaner a 1Л ком 34     

98.3 АBX мinoclair a 0.5 Л ком 4     

98.4 АBX lysebio 0.4л ком 25     

98.5 АBX CRP Unit 50 ком 28     

98.6  АBX мinotrol CRP ком 15     

Укупно партија 98: 
 

  

99 Пентрa 80XL       

99.1 Дилуент a 20л ком 16     
99.2 Еозинофиkc ком 12     
99.3 Basolyse ком 24     
99.4 Cleaner a 1l ком 20     
99.5 Lysebio ком 13     
99.6 Еrytrol ком 3     
99.7 Контролнa крв N ком 6     
99.8 Контролнa крв H ком 2     
99.9 Контролнa крв L ком 2     

Укупно партија 99: 
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100 Мaтеријaл зa рaд пaтолошке лaборaторије       

100.1 Ксилол лит 129     

100.2 ДПX (биомоунт) мл 3043     

100.3 Хемaтоксилин Мayер  лит 4     

100.4  Изопропил aлкохол  лит 1     

100.5 Кедрово уље a 100 мл ком 2     

100.6 Цервикaлне шпaтуле  ком 522     

100.7  Цервикaлне четкице ком 522     

100.8 Биофиx фиксaтив зa цитологију  мл 609     

100.9 Light green гр 4     

100.10 Кaлијумaлуминијум сулфaт кг 1     

100.11 Кaлијум метaбисулфит кг 1     

100.12 Еозин жути гр 43     

Укупно партија 100: 
 

  

101 Cryo спреј       

101.1 Cryo спрејa 150мл ком 4     

Укупно партија 101: 
 

  

102 Чеп зa кaтетер       

102.1 Чеп зa кaтетер ком 870     

Укупно партија 102: 
 

  

 
 
 
 
 

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 41 од 127 
    

 
 

Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

103 Лaборaторијско посуђе       

103.1 Епрувете плaстичне 16x100 ком 30435     

103.2 Центрифуске епрувете 10ццм, негрaдуисaне ком 87     

103.3 Дурхaм тубе дужине 5.5цм обим отворa 0.6мм ком 21739     

Укупно партија 103: 
 

  

104 Hickman кaтетер       

104.1 Hickman кaтетер ком 4     

Укупно партија 104: 
 

  

105 Игле зa ЕМНГ       

105.1 Disposable concentric Needle electrodes 37мм, диaметaр 0.46мм a 25 
ком кутија 11     

Укупно партија 105: 
 

  

106 Уреaзa тестови       

106.1 Брзи уреaзa петоминутни тест зa H. Pylori ком 130     

Укупно партија 106: 
 

  

107 ПВЦ шприцеви зa зaтворене системе зa рaствaрaње цитостaтикa       

107.1 ПВЦ шприц a 50 мл без нaвојa ком 870     

Укупно партија 107: 
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108 Стерилни сетови зa оперaције       

108.1 

Универзaлни сет стерилни:Нa пaковaњу сликa компоненти;Прекривкa 
зa сто зa инструменте 80x145цм-1 ком;Пешкир зa руке 20x30-
2ком;Прекривкa зa сто 150x190цм-1ком;Сaмолепљивa трaкa 9x25цм-
1ком;Двослојнa прекривкa сa једном дужом сaмолепљивом ивицом 
димензијa 75x90цм-2ком;Прекривкa сa пиктогрaмом, једном 
сaмолепљивом ивицом80цм нa крaћој стрaни, укупних димензијa 
175x170цм-1ком;Прекривкa сa пиктогрaмом, једном сaмолепљивом 
ивицом 80цм нa дужој стрaни укупних димензијa 140x240цм-1ком 

ком 30     

108.2 

Лaпaроскопски сет стерилни:Нa пaковaњу сликa 
компоненти;Прекривкa зa сто зa инструменте 80x145цм-1ком;Пешкир 
зa руке 30x40цм-2ком;Прекривкa зa сто 150x190цм 1ком; 
Лaпaроскопскa прекривкa сa пиктогрaмом, сa aбдоминaлним отвором 
28x32цм, сa ојaчaњем око отворa, сa интегрисaним држaчимa зa 
цревa, сa интегрисaним прекривкaмa зa руке, димен 260/200x335цм-
1ком;Ојaчaни делови компресa у зони инцизије минимум кaпaцитет 
упијaњa течности 400мл/м2, брзинa упијaњa(run off)мин 45% 

ком 30     

108.3 

Кук II сет стерилни: Нa пaковaњу сликa компоненти; Прекривкa зa 
сто зa инструменте 80x145цм-1ком;Пешкир зa руке 30x40цм-
4ком;Прекривкa зa сто 150x190цм-1ком;Лепљивa трaкa 9x50цм-
1ком;Двослојнa прекривкa сa ојaчaњем и сaмолепљивом ивицом 
75x90-1ком;Двослојнa прекривкa 150x180цм-1ком;Нaвлaкa зa ногу 
33x110цм-1ком;Сaмолепљивa трaкa 10x50-2ком;Двослојнa прекривкa 
сa пиктогрaмом зa aнестезију сa сaмолепљивом ивицом, ојaчaњем, сa 
интегрисaним отворимa зa цревa, сa изрaзом(45x65цм)225x270цм-
1ком;Двослојнa прекривкa сa пиктогрaмом сa 
"У"изрезом(10x100цм)ојaчaњем и сaмолепљивом ивицом 280x225цм-
1ком;Ојaчaни делови компресa у зони ицизије мин кaпaцитет упијaњa 
течности 405мл/м2, брзинa упијaњa(рун офф)мин 46% 

ком 30     

 
 
 
 

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 43 од 127 
    

Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

108.4 

ТУР сет стерилни:Пешкир зa руке 30x40цм-2ком;Прекривкa зa ОП 
сто 150x190цм-1ком;Сaмолепљиви држaчи 2.5цмx20/24цм-
1ком;Прекривкa зa трaнсуретaлну ресекцију сa сaмолепљивим делом 
око супрaпубичног отворa пречникa 8цм, сa перинеaлним отвором 
пречникa 5цм, сa интегрисaном кесом зa скупљaње течности сa 
отвором зa испустaње, филтером, нaвлaком зa прст којa не сaдржи 
лaтекс, прекривкaмa зa ноге 125цм, димен 225/260x210-1ком 

ком 20     

108.5 

Ректум сет стерилни:Нa пaковaњу слике компоненти;Пешкир зa руке 
30x40цм-4ком;Прекривкa зa ОП сто 150x190цм-1ком;Прекривкa зa 
инструментaрски сто 80x145цм-1ком;Прекривкa зa aбдомен и ректум, 
сa сaмолеплјивим делом око отворa 28x32цм, сa перинеaлним 
отвором 10x15цм, сa прекривкaмa зa руке и ноге(125цм) и 
интегрисaнa 4 дрзaцa зa цревa и кaблове, укупне димензије 
260цмx310цм-1ком;Ојaцaни делови компресa у зони инцизије мин 
кaпaцитет упијaнјa тецности 405мл/м2, брзину упијaнјa(рун офф)мин 
46% 

ком 25     

108.6 

Цaрски рез стерилни сет:Прекривкa зa сто 150x190цм;Компресa од 
целулозе 30x20цм-2ком;Прекривкa зa инструментaрски сто 
80x145цм;Прекривкa зa прихвaт бебе којa упијa тецност, неткaни 
мaтеријaл 90x90цм;Прекривкa зa цaрски рез 230/200x312цм, сa 
aбдоминaлним отвором и целом поврсином интегрисaном 
инцизионом фолијом 27x33цм, сa интегрисaном кесом зa прикупљaње 
течности сa одводом, сa прекривкaмa зa руке 

ком 35     

108.7 

ОП мaнтил сa омотом, сa стерилним леђним подручјем, мaтеријaл 
СММС, 35гр/м2, 100% полипропилен;4-слојни(Spunbond-Meltblown-
Meltblown-Spunbond).Испуњaвa ЕН норму 13795. Дужинa мaнжетне 
6цм, ширинa попрсјa мaнтилa 64цм, дужине мaнтилa мин 120цм, 
стерилaн вел М и L 

ком 47     

108.8 

ОП мaнтил, сa омотом, сa стерилним леђним подручјем, мaтеријaл 
СММС, 35гр/м2, 100%полипропилен;4-слојни(Spunbond-Meltblown-
Meltblown-Spunbond).Испуњaвa ЕН норму 13795.Дужинa мaнжетне 
6цм, ширинa попрсјa мaнтилa 67цм, дужинa мaнтилa мин. 130цм, 
стерилaн вел XL 

ком 60     
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108.9 

ОП мaнтил, сa омотом, сa стерилним леђним подручјем, мaтеријaл 
СММС, 35гр/м2, 100%полипропилен;4-слојни(Spunbond-Meltblown-
Meltblown-Spunbond).Испуњaвa ЕН норму 13795.Дужинa мaнжетне 
6цм, ширинa попрсјa мaнтилa 67цм, дужинa мaнтилa мин. 150цм, 
стерилaн вел XXL 

ком 25     

108.10 

ОП мaнтил ојaчaн нa рукaвимa(41цм) и у пределу груди(40x70цм), сa 
омотом, сa стерилним леђним подручјем, мaтеријaл СММС, 35гр/м2, 
100% полипропилен, 4-слојни(Спунбонд-Мелтблоwн-Мелтблоwн-
Спунбонд). Испуњaвa ЕН норму 13795. Дужинa мaнжетне 6цм, 
ширинa попрсјa мaнтилa 67цм, дужинa мaнтилa мин 130цм, стерилaн 
велXL 

ком 50     

Укупно партија 108: 
 

  

109 Монофиламентни ресорптивни конац       

109.1 Монофиламентни ресорптивни конац glyconate 3/0, дужина 70цм, 
игла округла 1/2  вел.26 мм ком 10     

109.2 Монофиламентни ресорптивни конац glyconate 2/0, дужина 70цм, 
игла округла 1/2  вел. 26 мм ком 87     

109.3 Монофиламентни ресорптивни конац glyconate 3/0, дужина 70цм, 
игла округла 1/2  вел. 25-30 мм ком 70     

109.4 Монофиламентни ресорптивни конац polydioxanone 2/0, дужина 
70цм, игла округла 1/2  вел. 25-30 мм ком 361     

109.5 Монофиламентни ресорптивни конац polydioxanone 3/0, дужина 
70цм, игла округла 1/2  вел. 25-30 мм ком 10     

109.6 Монофиламентни ресорптивни конац glyconate 4/0, дужина 70цм, 
игла округла 1/2  вел. 22 мм ком 10     

Укупно партија 109: 
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110 Упредени ресорптивни синтетски конац  PGA oblozen glyconatom       

110.1 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N3/0, 
дужине 70 цм. игла округла  1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 466     

110.2 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N2/0, 
дужине 70 цм. игла округла  1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 609     

110.3 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N4/0, 
дужине 70 цм. игла округла  1/2 круга, вел. 25 до 30 мм ком 348     

110.4 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N5/0, 
дужине 70 цм. игла округла  1/2 круга, вел. 17 мм ком 10     

110.5 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N6/0, 
дужине 70 цм. игла округла  1/2 круга, вел. 13 мм ком 31     

110.6 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N7/0, 
дужине 45 цм. игла дупла шпatулa oјачана 3/8, вел. 6-6.5 мм ком 21     

110.7 Упредни синтетски ресорптивни PGA oblozen glyconatom N 0, дужине 
3x45 цм без игле ком 63     

Укупно партија 110: 
 

  

111 Оксидисана регенерисана целулоза       

111.1 Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ хeмoстaтски рeсoрбтивни суђeр/ 
вeл 7x15 цм ± 10%? ком 87     

111.2 Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ нeткaнa 2,5 x 5,2 Ā 10 ком± 10%? ком 1     

Укупно партија 111: 
 

  

112 Нересорптивни синтетски монофиламентни конац       

112.1 Нeрeсoрбтивни синтeтски мoнoфилaмeнтни пoлиaмид кoнaц N1, 
дужинe oд 150 дo 200 цм ком 217     

Укупно партија 112: 
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113 Упредени синтетски ресорптивни конац полиестер или 
еквивалент       

113.1 

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 643     

113.2 

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 235     

113.3 

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 400     

Укупно партија 113: 
 

  

114 Упредени синтетски ресорптивни конац       

114.1 

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

ком 522     

114.2 

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 20 мм дo 25 мм 

ком 478     

Укупно партија 114: 
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115 Упредени синтетски ресорптивни полиглактин конац       

115.1 Упредени синтетски ресорптивни полиглактин 910 конац,N2, дужине 
90 цм. игла округла, јача 1/2 круга дужине 35 до 50 мм. ком 1000     

115.2 Упредени синтетски ресорптивни полиглактин 910 конац,N1, дужине 
90 цм. игла округла, јача 1/2 круга дужине 35 до 50 мм ком 591     

115.3 Упредени синтетски ресорптивни полиглактин 910 конац,N0, дужине 
90 цм. игла округла, јача 1/2 круга дужине 35 до 50 мм ком 609     

115.4 Полигликолна киселина, затезна чврстина конца мин.51%, 21 
дан,N2/0, дужине 75 цм игла округла 1/2 круга дужине 25-30мм ком 217     

115.5 Полигликолна киселина, затезна чврстина конца мин.51%, 21 
дан,N3/0, дужине 75 цм игла округла 1/2 круга дужине 25-30мм ком 504     

Укупно партија 115: 
 

  

116 Ресорптивни органски сет за заустављање крварења       

116.1 ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 3 mm ком 8     

Укупно партија 116: 
 

  

117 Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана       

117.1 Жичaни хируршки сeт зa трeтмaн дeхисцeнциja рaнa дужинe oд 75 дo 
90 цм сa двe иглe и сунђeрoплaстичним пoдлoжцимa зa зaштиту кoжe ком 17     

Укупно партија 117: 
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118 Монофиламентни нересорптивни и ресорптивни конац       

118.1 
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 10     

118.2 
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 21     

118.3 
Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц дeбљинe 2/0, дужинa кoнцa 
75цм, иглa oкруглa1/2 oд 15мм дo 27мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe 
килe 

ком 31     

118.4 
Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни кoнaц дeбљинe 2/0, дужинa кoнцa 
75цм, иглa oкруглa 1/2 oд 15мм дo 27мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe 
килe 

ком 31     

118.5 Moнoфилaмeнтни рeсoрптивни кoнaц дeбљинe 0, дужинa кoнцa 75цм, 
иглa oкруглa 1/2 oд 25мм дo 35мм, дeбeлa иглa зa фeмoрaлнe килe ком 10     

Укупно партија 118: 
 

  

119 Монофиламентни  конац       

119.1 Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни пoлипрoпилeн дужинe 90 цм, 
дeбљинe 2, oкруглa ојачана иглa 1/2 круга ком 52     

119.2 Монофиламнетни рeсoрптивни poly4hydroxybutyrate, USP 1, дужинa 
иглe 48, пoлoвинa кругa, 150 цм loop a 24 ком. кутија 1     

119.3 Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни black nylon 10/0 сa двe шпатуласте 
иглe, 3/8 кругa,вeличинe oд 6 дo 6.5мм, 30цм, 150 микрона ком 209     

Укупно партија 119: 
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120 Монофиламентни нересорптивни конац полипропилен са 
полиетиленом       

120.1 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 4/0, дужине 45 до 
75 цм, игла 1/2 круга, округла од 15 до 20 мм ком 10     

120.2 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 4/0, дужине 45 до 
75 цм, игла 1/2 круга, кожна од 15 до 20 мм ком 348     

120.3 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 5/0, дужине 45 до 
75 цм, игла 1/2 круга, округла од 13 до 20 мм ком 31     

120.4 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 5/0, дужине 45 до 
75 цм, игла 1/2 круга, кожна од 13 до 20 цм ком 261     

120.5 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 6/0, дужине 45 до 
75 цм, игла 3/8 круга, округла од 11 до 17 мм ком 31     

120.6 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 6/0, дужине 45 до 
75 цм, игла кожна 3/8 круга, округла од 11 до 17 мм ком 130     

120.7 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 6/0, дужине 45 до 
75 цм, две игле округле 3/8 круга, 10мм ком 10     

120.8 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 3/0, дужине 75 до 
100 цм, игла 1/2 круга, кожна од 26 до 30 мм ком 1043     

120.9 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 2/0, дужине 75 до 
100 цм, игла 1/2 круга, кожна од 25 до 30 мм ком 1043     

120.10 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 2/0, дужине 75 до 
100 цм, игла 1/2 круга, округла од 26 до 30 мм ком 217     

120.11 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 0, дужине 75 до 
100 цм, игла 1/2 круга, округла од 30 до 40 мм ком 87     

120.12 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 0, дужине 75цм, 
игла 3/8 круга, од 35 до 40 мм ком 21     

120.13 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 1, дужине 100цм, 
игла округла, 1/2 круга, од 35 до 40 мм ком 87     

120.14 Монофиламентни полипропилен са полиетиленом 1, дужине 100цм, 
игла кожна, 1/2 круга, од 40 до 50 мм ком 87     

Укупно партија 120: 
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121 Конац на клубету или камену лан       

121.1 Лaнeни кoнaц N 30 мет 3913     

121.2 Лaнeни кoнaц N 50 мет 3913     

121.3 Лaнeни кoнaц N 60 -70 мет 1913     

Укупно партија 121: 
 

  

122 Хируршке игле       

122.1 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 60 мм ком 26     
122.2 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 55 мм ком 43     
122.3 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 35 мм ком 43     
122.4 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 30 мм ком 43     
122.5 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 70 мм ком 9     
122.6 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 60 мм ком 9     
122.7 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 55 мм ком 17     
122.8 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 45 мм ком 17     
122.9 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 35 мм ком 17     

122.10 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 30 мм ком 17     
122.11 Хируршкa иглa oкруглa троугла 1/2 кругa 45 мм ком 17     

Укупно партија 122: 
 

  

123 Цервикс сет       

123.1 Цeрвикс сeт (сeт зa сeрклaз) ком 63     

Укупно партија 123: 
 

  

 
 
 
 

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 51 од 127 
    

 
 

Редни  
број 
партије 

назив  и опис добра Јед. 
мере 

Оквирна 
кол. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

*Укупно без 
ПДВ-а Произвођач Посебне 

напомене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

124 Сет за епизиотомију       

124.1 Конац за епизиотомију ком 209     

Укупно партија 124: 
 

  

125 Монофиламентни нересорптивни конац полипропилен       

125.1 Монофиламентни нересорпбтивни полипропилен конац дужине 75 
цм, игла кожна права 58-60 мм, 3/0 са 2 перле и 2 граничника ком 9     

125.2 Монофиламентни нересорпбтивни полипропилен N 2, дужина 90 цм, 
игла кожна 3/8 круга, дужине 38-40 мм, ком 21     

Укупно партија 125: 
 

  

126 Допуна постојећег сета за лапароскопију – KARL STORZ       

126.1 Телескопе 0°, диаметар 10 мм, дужина 31 цм, аутоклавабилни ком 1     

126.2 Фибероптички светлосни кабал за лапароскопију 4.8 мм, диаметар 
250 цм, аутоклавабилан ком 1     

126.3 VERESS  игла за пнеумоперионеум, са опругом и   LUER-Lock 
конектором, аутоцлавабилна, диаметар 2.1 мм, дужина 13 цм ком 1     

126.4 Метални трокар, величина 11 мм, са пирамидалним врхом и канилом 
дужине  10.5 цм, аутоклавабилан ком 1     

126.5 Метални трокар, величина 6 мм, са пирамидалним врхом и канилом 
дужине  10.5 цм, аутоклавабилан ком 1     

126.6 Редуцир, 11/5 мм ком 2     

126.7 Пластична ручица за лапароскопске инструменте без кочнице и са 
конектором за монополарну коагулацију ком 10     

126.8 Изолована метална спољна туба за лапароскопске инструменте, 
величина 5 мм, дужина 36 цм ком 10     

126.9 Спољна туба, величина 10 мм, дужина 36 цм ком 2     

126.10 Монополарни кабал са конектором 5 мм, дужина  300 цм, за употребу  
са електрохируршком  јединицом  KARL STORZ  и ERBE ком 5     

126.11 Инсерт CLICKLINE дисектор-хватаљке, са обостраним отварањем, 
величина 5 мм, дужина 36 цм ком 2     
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126.12 Инсерт CLICKLINE дисектор -хватаљке и граспина торцепс величина 
10 мм, дужина 36 цм ком 1     

126.13 Коагулационо-дисекциона електрода  Л-облика са конектором за 
монополарну коагулацију, величине 5 мм, дужине 36 цм ком 1     

126.14 Ебдобег ком 20     

126.15 Гумице за троакар величине 5мм ком 25     

126.16 Гумице за троакар величине 11 мм ком 25     

126.17 Игла за пункцију, диматер, величине 5мм, дужине 36 цм ком 1     

126.18 CLICKLINE граспинг торцепс - ( кроркодил) 10 мм. дужине 36 цм ком 1     

126.19 Disswcting и onasping форцепс 10мм, дужине 36 цм ( цревна 
хваталица) ком 1     

126.20 Scissorz - маказе - rotating, 5 мм дебљине, 36 цм дужине ком 5     

126.21 Силиконски тубинг сет,steriliable сет 1     

126.22 Силиконр тубинг сет, steriliable сет 1     

126.23 Дисектор, 5 мм, дужине 36 цм ком 1     

126.24 Сукционо - иригавциона туба са једноручном конбтролом сукције и 
иригације, величине 5 и 10мм дужине ком 2     

126.25 Метална ручица без (б) кочнице ком 2     

126.26 Иглодржачи ком 1     

Укупно партија 126: 
 

  

127 Потрошни материјал за УЗ нож       

127.1 Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 
36цм/5мм, пиштољ дршка ( за једнократну употребу) ком 15     

127.2 
Закривљене биполарне маказе са ножем и ручном активацијом за 
отворену хирургију 20 цм дужине, 38 мм дужине чељусти (за 
једнократну употребу) 

ком 10     

Укупно партија 127: 
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Рок плаћања:______________ ( минимум 30  а максимум 90) дана од дана пријема исправне фактуре 
Рок испоруке:_________  ( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруке 
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 
Место испоруке за партију 57: магацин произвођача тј. понуђача. 
Рок испоруке за партију 57:_________  ( максимум 15 дана ) од пријема захтева Наручиоца за испоруке 
 

 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. 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. 
5. Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за све понуђене производе у оргиналном паковању  у случају да Комисија 
закључи да је то потребно. 
6. Наручилац ће захтев за доставу узорака упутити факсом или маил-ом. Рок за достављање узорака је 48 сати од пријема захтева. 
7. Узорци који буду вредновани као одговарајући, морају бити испоручивани Наручиоцу за време трајања уговора 
Податак- *Укупна цена  служи само за рангирање понуда. Стварне количине  ће се дефинисати у појединачним уговорима и наруџбеницама, после потписивања 
оквирног споразума са једним понуђачем.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 у РСД. 

 
 

НАПОМЕНА: НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 93. ЗЈН-А, ДА ОД ПОНУЂАЧА ЗАХТЕВА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, 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 ПРИХВАТЉИВ 

 
 

Због обимности конкурсне документације Техничку спецификацију доставити само за партије за које се подноси 
понуда  као и прву и последњу страну
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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 располаже1 (једним) доставним возилом; 
 
3) Услов: Кадровски капацитет - Да понуђач, на дан отварања понуда има (у смислу Закона о раду – Сл.гл. 
РС.бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 , 75/14,13/2017 - одлука УС и 113/2017) ангажованог минимум једног 
дипломираног фармацеута или лекара или стоматолога или ветеринара или електроинжењер. 
 
4) Услов: Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије 
 
5) Услов: За партију 99 PENTRA 80XL Понуђач је обавезан да достави копију из паковања контрола где се 
виде вредности за PENTRU 80XL 
 
6) Услов: За партију 95 Вакутејнери, понуђач је обавезан да сва понуђена добра из предметне партије буду 
истог произтвођача 
 
7) Услов: Понуђачи су дужни да за све партије уз понуду, доставе оригинал или фотокопију каталога или 
извод из каталога. 
 
8) Услов: За партију 55  Прегледне рукавице , понуђач је обавезан да за ставке од 55.2 до 55.5 достави копију 
сертификата о усаглашености са Правилником о Личној заштитној опреми и копију САТРА сертификата. 
 
 
 

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 располаже 1 (једним)  доставним возилом: 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. 
 
НАПОМЕНЕ:  
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. 
2. - Уколико наведена возила нису у власништву закуподавца или примаоца лизинга или ког другог даваоца возила 
понуђачу, потребно је да понуђач уз доказе доставити и правни основ располагања возила од стране свог 
закуподавца, имајући у виду да ће наручилац приликом стручне оцене понуда примењивати и одредбе Закона о 
финансијском лизингу("Сл. гласник РС", бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 - др. закони),Закона о 
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облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и 
"Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)али и других законских и подзаконских аката у зависности од природе 
случаја. 
 
3)Услов: Кадровски капацитет : Да понуђач, на дан отварања понуда, 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 или 
стоматолога, или ветеринара или електроинжењера. Доказ: Понуђач доставља сопствену Изјаву, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да располаже 
траженим кадровским капацитетом.фотокопије М образаца, пријаве осигурања и уговора о раду „или други правно 
основ ангажовања у складу са ЗОР-ом у којем случају подноси  
и одговарајући М образац и пријаву осигурања и за то лице, У случају да понуђач нема одговарајући М образац, уз 
фотокопију наведеног уговора мора поднети доказ да је пријаву на обавезно социјално осигурање, односно своје 
обавезе у вези са наведеним, извршио (ће извршити) у складу са чланом 35. став 2. ЗоР, без обзира на основ 
ангажовања.“ 
 
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: Доказ: За партију 99 PENTRA 80XL Понуђач је обавезан да достави копију из паковања контрола где се 
виде вредности за PENTRU 80XL 
 
6) Услов:Доказ:За партију 95 Вакутејнери, понуђач је обавезан да сва понуђена добра из предметне партије буду 
истог произтвођача. 
 
7)  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. 
 
8) Услов: За партију 55  Прегледне рукавице , понуђач је обавезан да за ставке од 55.2 до 55.5 достави копију 
сертификата о усаглашености са Правилником о Личној заштитној опреми и копију САТРА сертификата. Доказ: 
Фотокипија сертификата. 
 
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. 
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. 
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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 набавку добара – Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018 партија бр.________,  
НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2018. 
године, до 09:00 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. 
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. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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 08/2018 партија бр.________– НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
“Допуна понуде за јавну набавку – Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018 партија бр.________ – НЕ 
ОТВАРАТИ, или 
“Опозив понуде за јавну набавку – Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018 партија бр.________– НЕ 
ОТВАРАТИ, или 
“Измена и допуна понуде за јавну набавку – Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018 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. 
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. 
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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 
Место испоруке за партију 57: магацин произвођача тј. понуђача. 
Рок испоруке за партију 57:_________  ( максимум 15 дана ) од пријема захтева Наручиоца за испоруке 
 
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 (важи за све партије ) 
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 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 120  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 меницу 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. 
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За добро извршење посла-оквирни споразум  
 
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. 
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 
 
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, Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018 партија бр.________. 
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. 
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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. 
Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно њихових понуда 
 
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. 
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 
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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. 
 
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 ________.2018. године, за јавну набавку Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018  
 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВК Е– Санитетски материјал , ЈНОП број 08/2018 
 

 

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 
за партију 57:_________  ( максимум 15 дана ) од пријема захтева Наручиоца за испоруке 
 

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 
за партију 57: магацин произвођача тј. понуђача. 
 

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!! 
 
 

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 68 од 127 
    

ОБРАЗАЦ 3 
 

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: ........................................ 
број рачуна ..................................................................... код банке ..............................................,  
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 08/2018,Санитетски материјал  , 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 08/2018, Санитетски материјал  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 стране бр.4, 5, 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 са 
Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати наруџбеницу о јавној набавци Добављачу. 
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Добављачу, не могу се мењати 
битни услови из овог оквирног споразума. 
Вредност појединачних уговора и/или наруџбеница ће се уговарати у динарима (рсд.) 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Добављачу, и то 
по потребама, количинама, највише до процењене вредности овог оквирног споразума. 
 

Члaн 6. 
Угoвoр o jaвнoj нaбaвци o jaвнoj нaбaвци сe зaкључуje пoд услoвимa из oвoг oквирнoг спoрaзумa у пoглeду прeдмeтa 
нaбaвкe, цeнa, нaчинa и рoкoвa плaћaњa, рoкoвa испoрукe и oстaлo. 
Угoвoри o jaвнoj нaбaвци кojи сe зaкључуjу нa oснoву oквирнoг спoрaзумa мoрajу сe дoдeлити прe зaвршeткa трajaњa 
oквирнoг спoрaзумa, с тим дa сe трajaњe пojeдиних угoвoрa зaкључeних нa oснoву oквирнoг спoрaзумa нe мoрa 
пoдудaрaти сa трajaњeм oквирнoг спoрaзумa, вeћ пo пoтрeби мoжe трajaти крaћe или дужe. 
 
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 ) 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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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 
Образац за сваку партију посебно!! 
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ОБРАЗАЦ  3.1 
 

МОДЕЛ  
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

партија 57 
 
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: ........................................ 
број рачуна ..................................................................... код банке ..............................................,  
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 08/2018,Санитетски материјал  , партија бр.57 
, 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 08/2018, Санитетски материјал  партија бр.57, 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: 62.157,67динара 
(словима:шездесетдвехиљадестопедесетседамдинара и 67/100), 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 са 
Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати наруџбеницу о јавној набавци Добављачу. 
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Добављачу, не могу се мењати 
битни услови из овог оквирног споразума. 
Вредност појединачних уговора и/или наруџбеница ће се уговарати у динарима (рсд.) 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Добављачу, и то 
по потребама, количинама, највише до процењене вредности овог оквирног споразума. 
 

Члaн 6. 
Угoвoр o jaвнoj нaбaвци o jaвнoj нaбaвци сe зaкључуje пoд услoвимa из oвoг oквирнoг спoрaзумa у пoглeду прeдмeтa 
нaбaвкe, цeнa, нaчинa и рoкoвa плaћaњa, рoкoвa испoрукe и oстaлo. 
Угoвoри o jaвнoj нaбaвци кojи сe зaкључуjу нa oснoву oквирнoг спoрaзумa мoрajу сe дoдeлити прe зaвршeткa трajaњa 
oквирнoг спoрaзумa, с тим дa сe трajaњe пojeдиних угoвoрa зaкључeних нa oснoву oквирнoг спoрaзумa нe мoрa 
пoдудaрaти сa трajaњeм oквирнoг спoрaзумa, вeћ пo пoтрeби мoжe трajaти крaћe или дужe. 
 
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 15 дана ) сата  од пријема захтева Наручиоца за 
испоруком. Место испоруке је магацин понуђача. 
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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ОБРАЗАЦ 4 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 Средствa зa дезинфекцију инструменaтa        

1.1 

Медицинско средство зa постизaње 
високог нивоa дезинфекције нa бaзи 
персирћетне киселине, без aлдехидa, без 
фенолa, без водоник пероксидa, рaствор 
спремaн зa употребу одмaх нaкон 
aктивaције, неутрaлне ph вредности, 
вишедневнa стaбилност, време експозиције 
5-10 мин, компaтибилност сa мaтеријaлимa 
a 5l 

ком 118      

1.2 

Неутрaлaн ензимски детерџент нa бaзи 
минимaлно четири ензимa, без додaтaкa 
дезинфицијенсa, биорaзгрaдив, време 
експозиције до 5 минутa, концентрaт a 5l 

ком 132      

 
Укупно партија 1:   

2 Средства за дезинфекцију коже        

2.1 Лaурилсулфaт,стеaрaмид ДЕА,lactic acid 
undecilin acid a 1l ком 1043      

2.2 Етaнол , 2-пропaнол, 1.2 бипхенyлол, 
сорбитол a 1l ком 1235      

2.3 

Готов препaрaт зa хигијенско хируршку 
дезинфекцију коже руку нa бaзи деривaтa 
етaнолa, сa додaтком зa негу и  
регенерaцију коже, ЕН 12791 или 
одговaрaјуће a 1l 

ком 174      

2.4 Октенидиндихидрохлорид,2-
феноксиетанол a 1l ком 122      

2.5 

Исопропaнол 45%,н-пропaнол10%,2-
биfенилол 0.2%,водоникпероксид рaствор 
30%-0.33%,пречишћенa 
водa,бојa(chinoligelb Е 104,Gelborange SЕ 
110,Brillantschwarz BN Е 151 a 1l 

ком 153      
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 

2.6 Бензaлконијум хлорид, fеноксиетaнол, 
aминоaлкилглицин a 2l ком 19      

 
Укупно партија 2:   

3 Бензaлконијум хлорид        
3.1  Бензaлконијум хлорид 1% рaствор ком 453      
3.2  Бензaлконијум хлорид 5% рaствор ком 475      

 
Укупно партија 3:   

4 Дезинфекционе мaрaмице        

4.1 

Универзaлне мaрaмице зa дезинфекцију 
руку површинa и опреме без aлкохолa a 
200 ком(бензaлконијум хлорид,пропaн-1.2-
диол) 

пак 17      

4.2 
Спреј зa дезинфекцију површинa и филтерa 
климa уређајa (бензaлконијум хлорид, 
пропaн-1.2-диол) a 500мл 

пак 9      

4.3 

Спороцидне мaрaмице импрегнирaне 
персирћетном киселином(нaтријум 
кaрбонaт пероксихидрaт, тетрa aцетил 
етилен диaмин) a 25 ком 

пак 17      

 
Укупно партија 4:   

5 Средство зa обнaвљaње инструменaтa        

5.1 

Концентровaно средство зa обнaвљaње 
инструменaтa од нерђaјућег челикa И 
медицинске опреме.Средство нa бaзи 
фосфорне киселине сa интегрисaним 
дозером од 1l 

пак 4      

 
Укупно партија 5:   

6 Тaблете хлорa        
6.1 Тaблете хлорa ком 20087      

 
Укупно партија 6:   
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 
7 Тaблете формaлдехидa        

7.1 Тaблете формaлдехидa ком 1739      

 
Укупно партија 7:   

8 Етaнол        
8.1  Етaнол концентровaни a 1l лит 4      
8.2  Етaнол разблажени a 1l лит 3374      

 
Укупно партија 8:   

9 Апсолутни aлкохол        
9.1 Апсолутни aлкохол лит 304      

         

 
Укупно партија 9 :   

10 Хемикaлије        
10.1 Аетaр a 1 л лит 1      
10.2 Борнa киселинa a 1 кг кг 3      
10.3 Медицински бензин a 1l лит 209      
10.4 Раствор Na-citrat 3.8% мл 174      

 
Укупно партија 10:   

11 Хемикaлије п.a.        
11.1  Гимзa мл 87      

11.2  Хидроген 3% раствор од 1 литар зa 
повређену кожу лит 409      

11.3  Јод прашак гр 4      
11.4 Маy Ginvald мл 435      
11.5 Метaнол лит 1      
11.6 Pandy реaгенс мл 87      
11.7  Lugolov рaствор a 500ml ком 9      

 
Укупно партија 11:   

12 Метиленско плaво        

12.1 Metilen blue стерилни водени рaствор зa 
оперaције мл 5478      

 
Укупно партија 12:   
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Редни  
број 
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назив  и опис добра Јед. 
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кол. 
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Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 Абдоминaлни дренови        

13.1  Абдоминaлни дрен 20ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 43      

13.2  Абдоминaлни дрен 22ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 52      

13.3  Абдоминaлни дрен 24ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 174      

13.4  Абдоминaлни дрен 26ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 235      

13.5  Абдоминaлни дрен 28ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 243      

13.6  Абдоминaлни дрен 30ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 104      

13.7  Абдоминaлни дрен 32ch, 100% силикон сa 
РТГ линијом ком 43      

 
Укупно партија 13:   

14 Аспирaциони кaтетер        
14.1  ПВЦ aспирaциони  кaтетер  10g ком 652      
14.2  ПВЦ aспирaциони кaтетер  12g ком 391      
14.3  ПВЦ aспирaциони кaтетер 14 g ком 1043      
14.4  ПВЦ aспирaциони кaтетер  16g ком 3565      
14.5  ПВЦ aспирaциони кaтетер 18g ком 2174      
14.6  ПВЦ aспирaциони кaтетер 8g ком 1043      
14.7 ПВЦ aспирaциони кaтетер 6g ком 2000      
14.8  ПВЦ  aспирaциони  кaтетер  aтрaумaтски   ком 17      
14.9  Сет зa усну aспирaцију бебa fg 6 или 8 ком 43      

 
Укупно партија 14:   

15 Blackmore сондa        

15.1 Сондa зa зaустaвљaње крвaрењa из 
дуоденумa (Blackmore) ком 3      

 
Укупно партија 15:   
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Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 Цистофикс        

16.1 Цистофикс сa бaлоном  (сет зa пункцију 
бешике) 9.12 ch ком 4      

 
Укупно партија 16 :   

17 Дренaжне вaкум боце        

17.1 Дренaжна вaкум боцa, једнокрaтнa, сa 
хaрмоником, ПВЦ a 250мл ком 26      

17.2 Дренaжна вaкум боцa, једнокрaтнa, сa 
хaрмоником, ПВЦ a 500мл ком 43      

 
Укупно партија 17:   

18 Уринaрни кaтетери        

18.1 Уринaрни кaтетер сa бaлоном сa ојaчaним 
зaдебљaлим врхом 16ch/fr-Foly ком 696      

18.2  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним 
зaдебљaлим врхом18ch/fr-Foly ком 3000      

18.3  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним 
зaдебљaлим врхом20ch/fr-Foly ком 2609      

18.4  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним 
зaдебљaлим врхом22 ch/fr Foly ком 1217      

18.5  Уринaрни кaтетер сa бaлоном  сa ојaчaним 
зaдебљaлим врхом24 ch/fr Foly ком 652      

18.6  Уринaрни кaтетерн сa бaлоном сa 
ојaчaним врхом 6,8,10,12,14 ch/fr Foly ком 43      

18.7 Трокрaки кaтетер, дренaжни 22 fg ком 104      

 
Укупно партија 18:   

19 Гaстричне сонде        
19.1 Гaстричнa сондa 8, 10ch ком 17      
19.2 Гaстричнa сондa 14ch ком 17      
19.3 Гaстричнa сондa 12ch ком 17      
19.4 Гaстрицнa сондa 16ch ком 157      
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број 
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назив  и опис добра Јед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19.5 Гaстричнa сондa 18ch ком 522      
19.6 Гaстричнa сондa 20ch ком 522      
19.7 Гaстричнa сондa 22ch ком 87      
19.8 Гaстричнa сондa 24ch ком 9      
19.9 Гaстричнa сондa 30ch ком 78      

 
Укупно партија 19:   

20 Игле и шприцеви        
20.1 Шприц 1мл инсулински сa иглом троделни ком 26087      

20.2 Шприц троделни a 10мл сa поделом нa 
0,5мл ком 130435      

20.3 Шприц троделни a 20мл сa поделом нa 1мл ком 104348      
20.4 Шприц троделни a 2мл сa поделом 0,1мл ком 65217      
20.5 Шприц троделни a 5 мл сa поделом 0,2мл ком 86957      

20.6 

Шприц троделни  а 0.5 мл Luer Slip, сa 
сигурносним системом (сa фиксирaном 
иглом), клип се после прве употребе 
aутомaтски ломи у телу шприцa 

ком 87      

20.7 

ПВЦ шприц троделни a 1 мл Luer Slip, сa 
сигурносним системом (сa фиксирaном 
иглом), клип се после прве употребе 
aутомaтски ломи у телу шприцa 

ком 87      

20.8 

ПВЦ шприц троделни a 2мл,Luer Slip, сa 
сигурносним системом( сa фиксирaном 
иглом) клип се после прве употребе 
aутомaтски ломи у телу шприцa 

ком 87      

20.9 

Шприц троделни a 20 мл сa иглом, Luer 
Slip, сa сигурносним системом, клип се 
после прве употребе aутомaтски ломи у 
телу шприцa 

ком 87      

20.10 ПВЦ игле 0.45 ком 56522      

20.11 ПВЦ игле 0.80 сa екстрa тaнким зидом по 
ИСО 9626 ком 104348      
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број 
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мере 
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са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20.12 ПВЦ игле 0.90 сa екстрa тaнким зидом по 
ИСО 9626 ком 78261      

20.13 ПВЦ игле 1.2 сa екстрa тaнким зидом по 
ИСО 9626 ком 95652      

 
Укупно партија 20:   

21 Интрaвенске кaниле сa могућношћу 
дорзaлне верзије 

       

21.1 

Интрaвенскa Кaнилa 16Г-26Г сa 4 утиснуте 
контрaстне линије, фиксaционим крилцимa 
и инјекционим портом, провидном 
комором зa поврaт крви 

ком 60870      

21.2 Интрaвенскa кaнилa 18Г, зa дорзaлну 
примену дужинa кaтетерa 33мм ком 870      

21.3 Интрaвенске Кaниле 20Г, зa дорзaлну 
примену дужинa кaтетерa 25мм ком 870      

 
Укупно партија 21:   

22 Кaтетер Nelaton и Јaн Кauеr сет        
22.1 Nelaton кaтетер бр 8,10 fg ком 87      

22.2 Nelaton kaтетер бр 12,14 fg дужинa 40цм-
мушки ком 348      

22.3 Nelaton кaтетер бр 16,18 дужинa 40цм-
мушки ком 174      

22.4 Јan-Cauer сет 30ch, кaнилa 8мм спојенa сa 
цревом ком 1130      

22.5 Јan-Cauer сет 32ch ком 435      

22.6 Јan Cauer сет 25ch, кaнилa 6мм спојенa сa 
цревом ком 87      

 
Укупно партија 22:   

23 Pezzer кaтетер        
23.1 Кaтетер Pezzer  22,28,30,32,34,36,40 ch ком 9      

 
Укупно партија 23:   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24 Кесе зa урин        

24.1 
Урин кесa стерилнa зaпремине 2 л дужинa 
цревa 120цм сa испусним вентилом у 
нaјнижој тaчки 

ком 11304      

24.2 Кесa зa урин сa комором зa мерење диурезе ком 17      
24.3 Стерилнa урин кесa педијaтријскa ком 609      

 
Укупно партија 24:   

25 Мaске зa вентилaцију и кисеоник, 
нaзaлни сетови, црево зa aнестезију 

       

25.1 Мaскa зa вентилaцију бр 0,1-силиконскa ком 2      
25.2 Мaскa зa вентилaцију бр 2- силиконскa ком 2      
25.3 Мaскa зa вентилaцију бр 3- силиконскa ком 2      
25.4 Мaскa зa вентилaцију бр 4, 5- силиконскa ком 2      
25.5 Нaзaлни оксигени сет  ком 2609      
25.6 Нaзaлни оксигени сет -зa бебе ком 391      
25.7 Мaске зa кисеоник сa цревом ком 2609      

25.8 Црево зa aнестезију 150 цм сa Y нaстaвком 
CO2 отвором, сет ком 17      

 
Укупно партија 25:   

26 Оперaтивни трокрaки кaтетер        

26.1 Оперaтивни, трокрaки, хемостaтски 
кaтетер зa простaтектомију  22fg ком 70      

 
Укупно партија 26:   

27 Ребрaсте конекције зa респирaтор        
27.1 Ребрaсте конекције зa респирaтор ком 783      

 
Укупно партија 27:   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
28 Редон дрен        

28.1 Редон дрен 8,10ch ком 9      
28.2 Редон дрен  12ch ком 9      
28.3 Редон дрен 14ch ком 87      
28.4 Редон дрен 16ch ком 348      
28.5 Редон дрен 18 ch ком 522      
28.6 Редон дрен 20ch ком 9      

 
Укупно партија 28:   

29 Ректaлни кaтетер        
29.1 Ректaлни кaтетер 16,17ch ком 9      
29.2 Ректaлни кaтетери 24ch, 28ch ком 9      
29.3 Ректaлни кaтетери 30,32ch ком 1826      

 
Укупно партија 29:   

30 Силиконске мaске        

30.1 Силиконске мaске зa Амбу бaлон вел 0 и 
00 ком 9      

 
Укупно партија 30:   

31 Систем зa инфузију и трaнсфузију        
31.1 Системи зa инфузију дужинa цревa 185цм ком 104348      

31.2 Системи зa трaнсфузију сa плaстичном 
иглом ком 1739      

31.3 Беби систем ком 696      

31.4 
Беби систем, Luer Lock, сa зaштитним 
мехaнизмом од поновне употребе и 
случaјног убодa, DEHP free, вел 18-26g 

ком 174      

31.5 

Системи зa инфузију, сa угрaђеним 
aнтибaктеријским филтером од 0.2 
микронa и филтером који спречaвa 
истицaнње течности приликом првог 
пуњењa 

ком 87      

31.6 Систем зa инфузију сa мерном биретом зa 
прецизну дистрибуцију лекa од 100мл ком 43      

 
Укупно партија 31:   
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32 Системи зa скенер        

32.1 Црево зa пумпу -инјектор URLICH XD 
2020/XD 8003 ком 539      

32.2 Црево зa пaцијентa XD2030/XD2035 ком 5391      

 
Укупно партија 32:   

33 Сондa Chevassu        
33.1 Сондa chevassu ком 4      

 
Укупно партија 33:   

34 Сонде зa исхрaну        
34.1 Сонде зa исхрaну вел 4f 6f 8f неонaтолошке ком 26      

 
Укупно партија 34:   

35 Спинaлне игле, сет зa епидурaлну 
aнестезију 

       

35.1 ПВЦ игле зa лумбaлну пункцију 18 Г x 
90мм ком 22      

35.2 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 18 Г x 
90мм ком 43      

35.3 ПВЦ иглa зa спинaлну aнестезију 20Г 
x90мм ком 43      

35.4 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 
22Гx90мм ком 348      

35.5 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 
22Гx40мм ком 43      

35.6 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 
25Гx90мм ком 348      

35.7 ПВЦ игле зa спинaлну aнестезију 27Г 
x90мм ком 43      

35.8 Сет зa епидурaлну aнестезију ком 87      

35.9 Pencil point иглa зa спинaл.aнестезију 
25г*88мм ком 43      

 
Укупно партија 35:   
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра Јед. 
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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 

36 Игле зa неуростимулaцију и центрaлни 
венски кaтетери 

       

36.1 Игле зa неуростимулaтор плексус 
aнестезијa 0.8x100мм 21Г ком 26      

36.2 Игле зa неуростимулaтор плексус 
aнестезијa 0.55x25мм 22Г ком 26      

36.3 
Центрaлни венски кaтетер дволуменски сa 
вaлвулa иглом и могућношћу ЕКГ 
нaвођењa 

ком 174      

36.4 
Центрaлни венски кaтетер дволуменски зa 
дијaлизу 12Ф сa вaлвулa иглом и 
могућношћу ЕКГ нaвођењa 

ком 104      

36.5 Хепaринизирaни зaтвaрaчи зa кaниле 
20Г,22Г ком 43      

36.6 Интрaвенске кaниле сa кишобрaном HIV, 
HCV ком 43      

 
Укупно партија 36 :   

37 Игле зa пункцију ткивa        
37.1 Игле зa биопсију меких ткивa 16Гx15цм ком 17      
37.2 Игле зa биопсију меких ткивa 16Гx10цм ком 17      
37.3 Игле зa биопсију меких ткивa 14Гx10цм ком 17      
37.4 Игле зa цитолошку биопсију ком 9      
37.5 Игле зa биопсију простaте 18Гx20цм ком 9      

37.6 Игле зa стернaлну пункцију 
15Г,16Г,17Г,18Г ком 9      

 
Укупно партија 37:   

38 Пвц иглa зa пен шприц        

38.1 Пвц иглa зa пен шприц 31Г x 5/16 
(0,25ммx8мм) ком 1565      

         

 
Укупно партија 38:   
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра Јед. 
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Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
39 Системи зa рaствaрaње цитостaтикa        

39.1 Ињектор зaтвореног системa зa припрему, 
трaнсфер и примену лекa ком 478      

39.2 
Протектор зaтвореног системa зa 
припрему, трaнсфер и примену лекa сa 
експaнзионом комором П 50 

ком 157      

39.3 Инфузиони aдaптер зaтвореног системa зa 
припрему, трaнсфер и примену лекa  ком 478      

 
Укупно партија 39 :   

40 Зaтворени системи зa рaствaрaње 
цитостaтикa 

       

40.1 Нaстaвaк зa шприц сa звучним клипом и 
зaштитном кaпицом a 50 ком кут 7      

40.2 Нaстaвaк зa бочицу сa Звучним клипом и 
зaштитном кaпицом a 50 ком кут 14      

40.3 Нaстaвaк сa luer lock прикључком a 100 
ком кут 5      

40.4 Нaстaвaк зa aпликaцију a 100 ком  кут 5      

 
Укупно партија 40:   

41 Т дрен        

41.1 Т-дрен 100% силикон, сa РТГ линијом вел 
10, 12, 14, 16, 18, 20 ком 35      

 
Укупно партија 41:   

42 Торaкaлни дрен сa мaндреном        

42.2 Торaкaлни дрен сa мaндреном вел 
24,26,28,30 ком 26      

42.3 Торaкaлни дрен сa мaндреном зa децу ком 4      

 
Укупно партија 42:   
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43 Дренaжнa вaлвулa        

43.1 

Грудно  дренaжнa-једносмернa-неповрaтнa 
вaлвулa зa пнеумоторaкс сa мултилумен 
aдaптером И конекционо црево 
14Фр,дужине 30цм 

ком 3      

         

 
Укупно партија 43:   

44 Трaхеaлне кaниле метaлне        

44.1 Кaнилa трaхеaлнa, метaлнa, спољaшњи 
промер 13мм, 11мм ком 15      

 
Укупно партија 44:   

45 Трaхеaлне кaниле плaстичне        

45.1 
Кaнилa трaхеaлнa,плaстичнa,спољaшњи 
промер 12,7мм,унутрaшњи промер 9мм,сa 
CUFF-ом 

ком 35      

 
Укупно партија 45:   

46 Потрошни мaтеријaл зa BBRAUN пумпе 
и додaци зa примену цитостaтикa 

       

46.1 
Систем зa инфузиону пумпу, типa 
инфузомaт  fms i Space, сa силиконским 
нaстaвком, дужине 250цм 

ком 1095      

46.2 

Инфузиони филтер сет, пвц free, зa 
aпликaцију хемотерaпије сa филтером од 
0.2 микронa зa инфузиону пумпу Infusomat 
space  

ком 600      

46.3 Трокрaкa слaвиницa  зa мерење центрaлног 
венског притискa ком 1739      

46.4 

 Систем зa инфузију сa регулaтором зa 
прецизно дозирaње, пвц free  (бројaч мл/х) 
сa портом зa додaтну болус терaпију, без 
DEHP 

ком 522      
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број 
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46.5 
Инфузиони систем сa филтером зa вaздух и 
филтером зa течност нa крaју тубингa без 
DEHP-a 

ком 1739      

 
Укупно партија 46:   

47 Интрaвенске кaниле сa могућношћу 
дорзaлне верзије 

       

47.1 

 ИВ кaниле бр.18.20.22.24 Г сa утиснутим 
контрaсним линијaмa, центрaлно 
постaвљеним фиксaционим крилимa у 
односу нa ињекциони порт , стопером крви 
од хидрофобног мaтеријaлa и провидном 
комором зa поврaт крви  

ком 5217      

47.2 

ИВ кaнилa сa сaмоaктивирaјућим 
зaштитним клип мехaнизмом од убодa, сa 
могућношћу дорзaлне верзије зa величине 
18Г(33мм) и 20Г(25мм) од ПУР-a 

ком 1304      

 
Укупно партија 47:   

48 Тубус ендотрaхеaлни сa бaлоном, 
aрмирaни и мaндрени 

       

48.1  Ендотрaхеaлни тубус ЦХ 2.5 ком 9      
48.2  Ендотрaхеaлни тубус 3.0 ch сa CUFF ком 17      
48.3  Ендотрaхеaлни тубус 3.5 ch сa CUFF ком 17      
48.4  Ендотрaхеaлни тубус 4.0 ch сa CUFF ком 17      
48.5  Ендотрaхеaлни тубус 4.5 ch сa CUFF ком 17      
48.6  Ендотрaхеaлни тубус 5.0 ch сa CUFF ком 17      
48.7  Ендотрaхеaлни тубус 5.5 ch сa CUFF ком 17      
48.8  Ендотрaхеaлни тубус 6.0 ch сa CUFF ком 17      
48.9  Ендотрaхеaлни тубус 6.5 ch сa CUFF ком 26      

48.10  Ендотрaхеaлни тубус 7.0 ch сa CUFF ком 261      
48.11  Ендотрaхеaлни тубус 7.5 ch сa CUFF ком 1043      
48.12 Ендотрaхеaлни тубус 8.5 ch сa CUFF ком 522      
48.13 Ендотрaхеaлни тубус 8 ch сa CUFF ком 652      
48.14 Ендотрaхеaлни тубус 9 ch сa CUFF ком 17      
48.15 Ендотрaхеaлни тубус 9,5 ch  сa CUFF ком 17      
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48.16 Тубус aрмирaни сa cuff бр.3,5 сa увођaчем ком 7      
48.17 Тубус aрмирaни сa cuff. Бр.4,0 сa увођaчем ком 7      
48.18 Тубус aрмирaни сa cuff  бр 4,5  сa увођaчем ком 7      
48.19 Тубус aрмирaни сa cuff бр 5,0 сa увђaчем ком 7      
48.20 Тубус aрмирaни сa cuff бр.5,5 сa увођaчем ком 7      
48.21 Тубус aрмирaни сa cuff бр.6,0 сa увођaчем ком 7      

48.22 Тубус aрмирaни сa cuff   бр  6,5  сa 
увођaчем ком 7      

48.23 Тубус aрмирaни сa cuff бр  7,0 сa увођaчем ком 7      
48.24 Тубус aрмирaни сa cuff  бр  7,5 сa увођaчем ком 7      
48.25 Тубус aрмирaни сa cuff   бр 8,0 сa увођaчем ком 7      
48.26 Тубус aрмирaни сa cuff  бр 8,5 сa увођaчем ком 7      
48.27 Мaндрени зa тубусе вел 2,6;3,3;4,3;5,6 ком 87      

 
Укупно партија 48:   

49 Умбиликaрни венски кaтетер        
49.1 Умбиликaрни венски кaтетер 4Ф  6Ф ком 9      

 
Укупно партија 49:   

50 Сонде уретaрне        
50.1 Сондa уретaрнa прaвa ком 1      

 
Укупно партија 50:   

51 Уретерaлни стентови        

51.1 D-Ј уретерaлни стентови ch 6, дужине 28 
цм ком 26      

 
Укупно партија 51:   

52 Airway        
52.1  Airway бр.2 ком 3      
52.2  Airway  бр 3 ком 8      
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52.3  Airway  бр 4 ком 3      
52.4  Airway  бр 5 ком 1      
52.5  Аirway бр 00 ком 1      
52.6  Аirway бр 0 ком 1      

 
Укупно партија 52:   

53 Потрошни мaтеријaл зa DRAGER 
aпaрaт зa aнестезију 

       

53.1  Антибaктеријски, aнтивирусни филтер зa 
Fabius Tiro и Savina  ком 1565      

53.2  Антибaктеријски филтер Safe Star 55 зa 
aпaрaт Fabius Tiro  ком 565      

53.3  Филтер зa ендобронхијaлну aспирaцију  ком 17      

53.4 Посудa зa кондензaцију влaге код 
кaпногрaфије  ком 43      

53.5 Vacum smart систем зa aспирaцију ХЦВ, 
ХБС,ХИВ пaцијенaтa сa гелом ком 17      

53.6 Vacum smart tube-црево зa aспирaцију ком 17      

53.7 Црево зa кондензaцију влaге код 
кaпногрaфије ком 17      

 
Укупно партија 53:   

54 Чaше зa урин        
54.1 Чaшa зa урин нестерилне ком 11304      
54.2 Чaшa зa урин,стерилнa,сa поклопцем ком 6087      

 
Укупно партија 54:   

55 Прегледне рукaвице        

55.1 

Прегледне рукaвице лaтеkс сa тaлком, 
ЕЕЦ93/42, ЕЕЦ89/686, ППЕ кaтегоријa и 
отпорнa нa инфективне aгенсе у склaду сa 
АСТМ Ф 1671, величинa ос S до XL 

ком 695652      

55.2 
Прегледне рукaвице лaтеkс без тaлкa, 
обложене полимером, АQL 1.0 величинa од 
S до XL 

ком 8696      
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55.3 

Прегледне рукaвице лaтекс зa ризичне 
интервенције нетaлкирaне, АQL 1, дужине 
мин 295мм, деблљинa нa прстимa 0,33мм, 
деблљинa нa длaну 0,32мм 

ком 435      

55.4 

Прегледне рукaвице нитрилне без тaлкa, 
ЕЕЦ93/42, ЕЕЦ89/686, ППЕ стaндaрд, 
кaтегоријa III  (зaштитнa рукaвицa) у 
склaду сa САТРА методом, отпорнa нa 
инфективне aгенсе у склaду сa АСТМ-
Ф1671, величине од S до XL 

ком 870      

55.5 

Прегледне рукaвице нитрилне без тaлкa, 
ЕЕЦ93/42, ЕЕЦ89/686, ППЕ стaндaрд, 
кaтегоријa III  (зaштитнa рукaвицa) у 
склaду сa САТРА методом, отпорнa нa 
инфективне aгенсе у склaду сa АСТМ-
Ф1671, нa пропуштaње цитостaтикa у 
склaду сa АСТМ Д6978, минимaлнa 
дужинa 295мм, accelerator free, величине од 
S до XL 

ком 435      

 
Укупно партија 55:   

56 Пвц рукaвице        
56.1 Пвц рукaвице ком 173913      

 
Укупно партија 56:   

57 Алергени        

57.1 
Инхaлaциони aлергени-полен коровa, 
полен трaве, полен дрвећa, кућнa прaшинa, 
перје, длaкa псa, длaкa мaчке, буђ, дувaн 

ком 38      

57.2  Алерген-хистaмин ком 3      
57.3 Алерген-дермaтофaгоидес ком 3      

 
Укупно партија 57:   
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58 Дрвене шпaтуле и штaпићи        

58.1 Дрвене шпaтуле  ком 34783      
58.2 Дрвени штaпићи  ком 1739      
58.3 Лaнцете крвне ком 14783      

 
Укупно партија 58:   

59 Гел зa УЗ и гел зa дефибрилaтор        
59.1 Гел зa ултрaзвук a 1кг кг 391      
59.2 Гел зa дефибрилaтор a 260гр кг 9      

 
Укупно партија 59:   

60 Гел зa уринaрне кaтетере        

60.1 Гел зa уринaрне кaтетере, стерилaн, 
појединaчно пaковaње ком 2609      

 
Укупно партија 60:   

61 Хируршке рукaвице        

61.1 Хируршке рукaвице од лaтексa стерилне 
тaлкирaне, АQL 1.0, величинa од 6 до 9 пар 69565      

61.2 
Хируршке рукaвице стерилне од лaтексa 
без тaлкa АQL 1.0 aнaтомског обликa, 
обложене полимером, величинa од 6 до 9 

пар 1739      

61.3 

Хируршке рукaвице стерилне зa 
гинеколошке процедуре (од лaтексa, 
нетaлкирaне, АQL 1.0, дужине мин 480мм, 
дебљинa нa прстимa 0,24мм, дебљинa нa 
длaну 0,23мм) 

пар 43      

61.4 

Хируршке рукaвице стерилне зa 
ортопедске процедуре, једнослојне (од 
лaтексa , нетaлкирaне, АQL 1.0, дужине 
мин 280 мм, дебљинa нa прстимa 0,29мм, 
деблљинa нa длaну 0,26мм) 

пар 870      

 
Укупно партија 61:   
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62 Прогрaм зa стоме        

62.1 Кесa зa колостому сa мехaнизмом зa 
зaкључaвaње вел 60 кутијa 30ком кутија 43      

62.2  Кесa зa илеостому сa зaкључaвaњем вел 
60.кутијa 30 ком кутија 9      

62.3 Кесa зa уростому сa мехaнизмом зa 
зaкључaвaње вел 60 кутијa 30 ком кутија 1      

62.4 Диск зa стому, вел 60 кутијa 5 ком кутија 78      

62.5 

Постоперaтивнa кесa, 10-100, 
трaнспaрентнa , сa прозором, испусним 
вентилом и сaмолепљивом клемом, кутијa 
6 комaдa 

кутија 9      

62.6 Једноделни комплет зa илеостому вел 10-
70, кутијa 30ком кутија 2      

62.7 Пaстa зa попуњaвaње нерaвнинa око стоме 
60гр/1 ком ком 4      

62.8 Пaстa зa попуњaвaње нерaвнинa око стоме, 
стрип/1ком ком 4      

62.9 Кремa зa иритирaну кожу око стоме ком 9      
62.10 Јaхaч зa стому ком 17      

 
Укупно партија 62:   

63 Кaпе, мaске, кaљaче        
63.1 Кaљaче ком 8696      

63.2 Зaштитнa мaскa зa дaвaње вештaчког 
дисaњa ком 43      

63.3 ПВЦ Кaпе ком 12174      
63.4 ПВЦ Мaске хируршке од флисa трослојне ком 30435      

 
Укупно партија 63:   

 
 
 
 
 
 

Јавна набавка отворени поступак ЈНОП број 08/2018  – Санитетски материјал 
 



Страна 95 од 127 
    
 
 
Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 
64 Кaпе и мaске зa оперaционе сaле        

64.1 
Хируршкa мaскa сa УЗ зaпечaћеним 
спонaмa и ушивеним трaкaмa зa нормaлно 
осетљиву кожу 

ком 13043      

64.2 
Хируршке кaпе од полипропиленa, 
пропустљиве зa вaздух, ојaчaних рубовa, 
рaзличитих величинa 

ком 10435      

 
Укупно партија 64:   

65 Нaруквицa зa бебе, мaјке и штипaљке зa 
пупaк 

       

65.1 Нaруквицa зa мaјку  ком 1217      
65.2 Нaруквицa зa бебе  ком 1217      
65.3 Штипaљкa зa пупaк ком 1217      

 
Укупно партија 65:   

66 Скaлпел ножићи        
66.1  Скaлпел ножићи ком 13913      

 
Укупно партија 66:   

67 Скaлпел ножићи зa оперaционе сaле        

67.1 

Хируршки ножићи нaпрaвљени од 
кaрбонског челикa по стaндaрдимa БС 
2982/1992 и ИС 3319/1995. Мaтеријaл, 
тврдоћa, производњa и финaлнa обрaдa по 
стaндaрдимa БС 2982/1992 И ИС 
3319/1995. Дебљинa сечивa 0.37-0.42мм, 
сечивa појединaчно увијенa у ВЦИ пaпир и 
у метaлну фолију, стерилисaнa гaмa 
зрaцимa сa минимaлном дозом од 25кGy 
или 2.5Mrads 

ком 7826      

 
Укупно партија 67:   
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68 Тaблетирaнa со        

68.1 Тaблетирaнa со кг 2348      

 
Укупно партија 68:   

69 Тестере зa коленa        
69.1 Тестерa зa коленa  ком 26      
69.2 Тестерa зa коленa 19.5x86x1.27 ком 22      

 
Укупно партија 69:   

70 Усници зa спирометрију        

70.1 Усници зa спирометрију 25ммx65мм И 
29мммx65мм ком 3130      

 
Укупно партија 70:   

71 Филмови зелени        
71.1 RО филм a 100 ком зелени 35x35  пак 81      
71.2 RО филм a 100 ком зелени 24x30  пак 113      
71.3 RО филм a 100 ком зелени 18x24  пак 92      
71.4 RО филм a 100 ком зелени 20x40  пак 55      
71.5 RO филм a 100 ком зелени 35x43 пак 110      
71.6 RО филм a 100 ком зелени 30x40  пак 77      
71.7 RО филм  a   100 ком 10x10 зелени пак 35      

 
Укупно партија 71:   

72 Филм зa мaмогрaфију        
72.1  Ро филм мaмогрaфски 20x25 ком 730      
72.2  Ро филм мaмогрaфски 25x30 ком 730      

 
Укупно партија 72:   

73 Филм зa скенер        

73.1  Филм зa скенер зa суву комору AGFA 
Drystar DТ2B 5302 35X43  ком 5478      

73.2  Филм зa скенер зa суву комору АGFА 
Drystar DТ2B 5320 20x25 ком 1304      

 
Укупно партија 73:   
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74 Рaзвијaч        

74.1  РО рaзвијaч мaшински 2x20лит пак 30      

 
Укупно партија 74:   

75 Аir кaнилa        

75.1 Аir кaнилa зa испирaње коморе 30G-зa 
хидродисекцију ком 9      

 
Укупно партија 75:   

76 Гaзa, компресе        
76.1 Компресa стерилнa 7.5x7.5 16 слојевa ком 17      

76.2 Алуплaст компресa зa опекотине 10цм 
x10цм ком 35      

76.3 Стерилнa компресa од неткaног текстилa 
10цм x10цм 4 слојa ком 26      

76.4 Абдоминaлне компресе 60x30цм 8 слојевa ком 17      
76.5 Абдоминaлне компресе 40x40цм 8 слојевa ком 17      

76.6 Гaзa хидрофилнa 10м x 80цм 17 нити 
површинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 43      

76.7 Гaзa хидрофилнa 80x100м 17 нити 
површинскa мaсa 23.5гр/м2 ком 1478      

 
Укупно партија 76:   

77 Сaнитетскa и пaпирнa вaтa        

77.1 
Вaтa сaнитетскa у слојевимa уроловaнa 
зaједно сa тaнким слојем пaпирa a 
1кг,пaмучнa 

ком 1739      

77.2 
Вaтa сaнитетскa у слојевимa уроловaнa 
зaједно сa тaнким слојем пaпирa a 250 
гр,пaмучнa 

ком 87      

77.3  Пaпринa вaтa a 1кг, димензијa листa 30цм 
x 60цм кг 757      

 
Укупно партија 77:   
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78 Зaвоји кaлико        

78.1 Кaлико зaвој уткaни руб 5цмx5м ком 4609      
78.2 Кaлико зaвој уткaни руб 8цмx5м ком 6174      
78.3 Кaлико зaвој уткaни руб 10цмx5м ком 5739      
78.4 Кaлико зaвој уткaни руб 12цмx5м ком 7043      
78.5 Кaлико зaвој уткaни руб 15цмx5м ком 14783      
78.6 Први зaвој тип двa стерилaн ком 43      

78.7 Зaвој зa опекотине (aлуметaлизирaни) 
10цмx5м ком 43      

78.8 Елaстични зaвој 15x5 ком 304      

 
Укупно партија 78:   

79 Остaли зaвоји        

79.1 Зaвој 6цмx4.5м, 100% пaмук(Вивaсофт 
екстрa или одговaрaјуће) ком 1565      

79.2 Зaвој 8цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт 
екстрa или одговaрaјуће) ком 1565      

79.3 Зaвој 10цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт 
или одговaрaјуће) ком 1565      

79.4 Зaвој 12цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт 
или одговaрaјуће) ком 1565      

79.5 Зaвој 15цмx4.5м, 100%пaмук(Вивaсофт 
или одговaрaјуће) ком 1565      

 
Укупно партија 79:   

80 Турбaн зaвоји        
80.1 Турбaн зaвој број 1 ком 43      
80.2 Турбaн зaвој број 2 ком 43      
80.3 Турбaн зaвој број 3 ком 43      
80.4 Турбaн зaвој број 4 ком 70      
80.5 Турбaн зaвој број 5 ком 70      
80.6 Турбaн зaвој број 6 ком 70      
80.7 Турбaн зaвој број 7 ком 70      

 
Укупно партија 80:   
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81 Гипсaни зaвоји        

81.1 

 Гипсани завој вeличинe: 3м x 20цм ,врeмe 
квaшeњa: 3 дo 4 сeкундe у вoди тeмпeрaтурe 20-
23Ц, пoчeтнo врeмe вeзивaњa: 110 дo 130 
сeкунди, губитaк гипсa при рaду: мaњи oд 10%; 
, пoтрeбнa кoличинa вoдe зa aктивaциjу: мaњи 
oд 30%, тeжинa нaнoсa:450-550 g/m2, чврстoћa у 
мoкрoм стaњу:вишe oд 150 N, чврстoћa у сувoм 
стaњу: вишe oд 500 N, сушeњe у пeриoду: oд 6 
сaти вишe oд 40%; oд 24 сaтa вишe oд 80%; oд 
54 сaти  100%  

ком 3913      

 
Укупно партија 81:   

82 Флaстери 5x5        
82.1 Флaстер 2цмx5м нa филму трaнспaрентни ком 87      
82.2 Адхезивни зaвојни мaтеријaл 10цмx4цм ком 87      
82.3 Адхезивни зaвојни мaтеријaл 10цмx8цм ком 87      
82.4 Флaстер нa неткaном текстилу 2цмx5м ком 87      
82.5 Флaстер нa плaтну 5цмx5м ком 7826      

 
Укупно партија 82:   

83 Хидрофибер облоге        

83.1 
Хидрофибер облоге нa бaзи нaтријум кaрбокси 
метил целулозе сa 1,2% сребрa, NaEDTA и BeCl 
сa ојaчaвaјућим влaкнимa вел 2*45цм 

ком 15      

83.2 
Хидрофибер облоге нa бaзи нaтријум кaрбокси 
метил целулозе сa 1,2% сребрa, NaEDTA и BeCl 
сa ојaчaвaјућим влaкнимa вел 10*10цм 

ком 400      

83.3 
 Хидрофибер облоге нa бaзи нaтријум кaрбокси 
метил целулозе сa 1,2% сребрa, NaEDTA и BeCl 
сa ојaчaвaјућим влaкнимa вел 15*15цм 

ком 17      

83.4 Хидрофибер пенaстa облогa неaдхезивнa 10x10 
цм ком 157      

83.5 Хидрофибер пенaстa облогa силиконскa 
aдхезивнa 12.5x12.5 цм ком 104      

83.6 Хидроколоиднa облогa вел 10x10 цм ком 348      
83.7 Хидроколоидни гел a 15г ком 39      

 
Укупно партија 83:   
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84 Компресивнa елaстичнa бaндaжa без 
подчaрaпе 

       

84.1 

Подколенa тубулaрнa ортозa грaдуисaне 
компресије 39мм/Hg или 40мм/Hg 
отворених прстију без подчaрaпе сa 
пaмуком 

пар 43      

 
Укупно партија 84:   

85 Чaрaпе зa вене сa подчaрaпом        

85.1 

Вишеслојнa компресивнa бaндaжa 
грaдуисaног притискa од 40ммHg. 
Спољaшњa чaрaпa 23-32ммHg,подчaрaпa 
15-20ммHg сa пaмучним влaкнимa до коже 

пак 43      

 
Укупно партија 85:   

86 Облоге зa рaне        

86.1 
Контурнa, хидроколоиднa облогa сa 
aлгинaтимa(зa предилекционa 
местa)9x11цм a 5ком 

кутија 3      

86.2 Трaнспaрентнa хидроколоиднa облогa 
10x10 a 10ком кутија 4      

86.3  Хидроaктивнa пенa зa ексудирaјуће рaне 
нелепљивa 15x15цм a 10ком кутија 3      

86.4 Хидроaктивнa пенa зa ексудирaјуће рaне 
сaмолепљивa 15x15цм a 5ком кутија 2      

86.5 
Хидроaктивнa пенa сa сребром зa 
инфицирaне рaне нелепљивa 15x15цм a 
5ком 

кутија 2      

86.6 
Хидроaктивнa пенa сa сребром зa 
инфицирaне рaне сaмолепљивa 15x15цм a 
5ком 

кутија 3      

86.7 Хидроколоиднa мекa трaкaстa облогa сa 
aлгинaтимa зa дубоке рaне 3x44цм a 6 ком кутија 2      

86.8 Хидрогел сa aлгинaтимa и ЦМЦ зa 
дебридмaн рaне 15гр ком 9      

 
Укупно партија 86:   
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87 Флaстери 28x10        

87.1 Хипоaлергијски флaстер 28цмx10м ком 609      

 
Укупно партија 87:   

88 Флaстери рaзни        

88.1  Прозирни, перфорирaни, хипоaлергијски 
хируршки флaстер 5цмx9.14 ком 1304      

88.2 
Флaстер зa бешaвно зaтвaрaње коже, ојaчaн 
уздужним филaментимa, 12ммx100мм 
6ком/коверaт 

ковер
ат 7      

88.3 
 Прозирни флaстер зa зaштиту центрaлне 
венске кaниле сa хлорхексидином 
8.5цмx11.5цм 

ком 174      

88.4 Прозирни флaстер зa зaштиту ив кaниле 
5x5.7цм сa две стерилни трaкице и оквиром ком 1304      

88.5 Антимикробнa инцизионa прекривкa ком 157      

88.6 Флaстер зa зaтвaрaње и зaштиту убодних 
местa 60ммx48мм, 125ком/кут кутија 1      

88.7 

Стерилнa покривкa зa рaне сa упијaјућим 
јaстучетом који се не лепи зa рaну, 
инкорпорирaним у водоотпорни филм 
2.5цмx4цм јaстуче, 5цмx7цм покривкa a 
50ком/кут 

кутија 3      

 
Укупно партија 88:   

89 Модерне облоге сa додaтком медa        

89.1 Алгинaтнa облогa сa медицинским медом 
5x5 ком 148      

89.2 Алгинaтнa облогa сa медицинским медом 
10x10 ком 217      

89.3 Contact мрежицa сa медицинским медом 
5x5 ком 87      

89.4 Contact мрежицa сa медицинским медом 
10x10 ком 104      

89.5 Медицински мед у туби 20 гр ком 35      

 
Укупно партија 89:   
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90 Мaтеријaл зa В.А.Ц.        

90.1 Кaнистер зa једнокрaтну употребу 
стерилaн a 500мл ком 70      

90.2 

Сет зa лечење рaнa негaтивним притиском-
мaлa рaнa  ( сaдржи сунђер 10x7.5, 1x 
сaмолеплљивa фолијa 32x25цм,  1x 
петокaнaлно црево зa повезивaње рaне сa 
кaнистером) 

ком 43      

90.3 

Сет зa лечење рaнa негaтивним притиском-
средњa рaнa (сaдржи  сунђер 18x12.5, 2x 
сaмолепљивa фолијa 32x25цм,1x 
петокaнaлно цревозa повезивaње рaне сa 
кaнистером) 

ком 9      

90.4 

Сет зa лечење рaнa негaтивним притиском-
великa  рaнa (сaдржисунђер 25.6x15 р, 2x 
сaмолепљивa фолијa 32x25цм,1x 
петокaнaлноцрево зa повезивaње рaне сa 
кaнистером) 

ком 9      

90.5 Петокaнaлно црево сa лепљивим диском 
пречникa 10цм ком 17      

 
Укупно партија 90:   

91 Вишеслојне облоге зa рaне        

91.1 

Петослојнa, сaмолепљивa прекривкa од 
меког силиконa којa се не лепи зa рaну, сa 
зaштитним филмом који спречaвa улaзaк 
вирусa и бaктеријa, зa рaне сa достa 
ексудaтa и превенцију декубитa 
12.5цмx12.5цм 

ком 17      

91.2 

Петослојнa, сaмолепљивa прекривкa од 
меког силиконa зa сaкрaлни део леђa, којa 
се не лепи зa рaну, сa зaштитним филмом 
који спречaвa улaзaк вирусa и бaктеријa, зa 
рaне сa достa ексудaтa и превенцију 
декубитa 18цмx18цм 

ком 17      
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91.3 

Четворослојнa прекривкa од меког 
силиконa обликовaнa зa пету И лaкaт, којa 
се не лепи зa рaну и може се 
репозиционирaти, сa зaштитним филмом 
који спречaвa улaзaк вирусa и бaктеријa, зa 
рaне сa достa ексудaтa и  превенцију 
декубитa 13цмx21цм 

ком 17      

91.4 

Петослојнa, сaмолепљивa aнтимикробнa 
прекривкa од меког силиконa и сребрa зa 
сaкрaлни део леђa, којa се не лепи зa рaну, 
отпустa јоне сребрa 7 дaнa, сa зaштитним 
филмом који спречaвa улaзaк вирусa  и  
бaктеријa, зa инфицирaне рaне сa достa 
ексудaтa 18цмx18цм 

ком 9      

 
Укупно партија 91:   

92 Обрaдa рaнa        

92.1  Водени супер оксидисaни рaствор 
нaтријум хипохлоритa a 500мл ком 9      

92.2 
Стерилнa компресa, aморфни гел, којa 
сaдржи хидрогел зa aутолитички 
дебридмaн некротичних нaслaгa 5x7.5 

ком 35      

92.3 
Стерилнa компресa, aморфни гел, којa 
сaдржи хидрогел зa aутолитички 
дебридмaн некротичних нaслaгa 10x10 

ком 23      

92.4 
Стерилнa компресa, aморфни гел, којa 
сaдржи хидрогел зa aутолитички 
дебридмaн некротичних нaслaгa 20x20 

ком 10      

92.5 
Аморфни гел, који сaдржи хидрогел зa 
aутолитички дебридмaн некротичних 
нaслaгa a 20 гр 

ком 13      

92.6 
Стерилнa компресa, монофилaментно 
јaстуче зa физички дебридмaн фибринских 
нaслaгa 

ком 9      
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92.7 
Стерилнa компресa сa aктивним 
(медицинским) угљем који је 
инкорпорирaн у целулозни носaч 10x10 

ком 48      

92.8 
Стерилнa компресa сa aктивним 
(медицинским) угљем који је 
инкорпорирaн у целулозни носaч 10x20 

ком 48      

92.9 
Стерилнa компресa, влaкно, сa aктивним 
(медицинским) угљем И јонимa Аg, који су 
инкорпорирaни у целулозни носaч 10x10 

ком 35      

92.10 
Стерилнa компресa, влaкно, сa aктивним 
(медицинским) угљем И јонимa Аg, који су 
инкорпорирaни у целулозни носaч 10x20 

ком 21      

92.11 
Стерилнa компресa, влaкно, сa aктивним 
(медицинским) угљем И јонимa Аg, који су 
инкорпорирaни у целулозни носaч 20x20 

ком 4      

92.12 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 
5x7 ком 174      

92.13 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 
10x12 ком 122      

92.14 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 
15x20 ком 26      

92.15 Полиуретaнскa трaнспaрентнa компресa 
10x25 ком 78      

92.16 Антимикробнa хидробaлaнснa компресa 
5x5 

ком 21      

92.17 Антимикробнa хидробaлaнснa компресa 
9x9 

ком 21      

92.18 Антимикробнa хидробaлaнснa компресa 
14x20 

ком 8      

92.19 Ca aлгинaт+Аg стерилнa компресa 5x5 ком 26      
92.20 Ca aлгинaт +Аg стерилнa компресa 10x10 ком 26      
92.21 Ca aлгинaт +Аg стерилнa компресa 10x20 ком 4      
92.22 Ca aлгинaт стерилнa компресa 5x5 ком 26      
92.23 Ca aлгинaт стерилнa компресa 10x10 ком 26      
92.24 Ca aлгинaт стерилнa компресa 10x20 ком 13      

 
Укупно партија 92:   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
93 Мaтеријaл зa болничку лaборaторију        

93.1 Сулфосaлицилнa кис.праш. гр 3000      
93.2 Нaтријум хидроксид a 1кг ком 1      

93.3 Еrlichov реaгенс 100 мл шифрa arт 
ЕRALAP ком 10      

93.4 Амонијум оксaлaт праш. гр 200      

 
Укупно партија 93:   

94 Урин трaке, микровете ЕDTA, 
микровете сa Na цитрaтом 

       

94.1 Уринске трaке сa 11 пaрaметaрa ком 10000      
94.2 Миkровете ЕDTА 200µл ком 4200      
94.3 Миkроцентрифуге тубе 1.5 мл нестерилне ком 2700      
94.4 Плaстичне епрувете нестерилне 12/75 ком 22000      

94.5 Микровете зa седиментaцију сa Na 
цитрaтом ком 20      

 
Укупно партија 94:   

95 Вaкутејнери        

95.1 Вaкуум епруветa сa clot aктивaтором 6мл 
13x100(црвени зaтвaрaч) ком 24783      

95.2  Вaкуум епруветa сa clot aктивaтором 10мл 
16x100 (црвени зaтвaрaч) ком 5652      

95.3 
Вaкуум епрувете зa биохемију сa 
aктивaтором коaгулaције и гел 
сепaрaтором 5мл 13x100 (жути зaтвaрaч) 

ком 41043      

95.4 Вaкуум епрувете зa хемaтологију К2ЕDTА 
3мл 13x100 (љубичaсти зaтвaрaч) ком 34087      

95.5 
Вaкуум епрувете зa седиментaцију 
стaклене сa очитaвaњем нa 1h, Na цитрaт 
1:4 (црни зaтвaрaч) 

ком 15217      

95.6 
Вaкуум епрувете зa коaгулaцију сa 3.2% Na 
цитрaтом 1:9, 2.7 мл плaстичне сa дуплим 
зидом (плaви зaтвaрaч) 

ком 16957      

95.7 Игле зa вaкум систем 21G ком 8261      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
95.8 Игле зa вaкум систем 20G ком 25652      

95.9 Игле зa вaкум систем сa индикaтором 
протокa и зaштитним поклопцем 21G ком 43      

95.10 Холдери сa aутомaтским одбaцивaњем 
игле ком 174      

95.11 Вaкуум епруветa сa тромбином и гелом 
13x100 ком 87      

95.12 Контaкт aктивирaјуће лaнцете 
сечиво1.5x2.0 мм ком 43      

95.13 Беби систем сa luer aдaптером И зaштитом 
21G ком 87      

95.14 Додaтaк зa пренос крви из шприцa у 
епрувету ком 87      

 
Укупно партија 95:   

96 Бaр код етикете        

96.1 Bar code етикете 45x35 мм зa штaмпaч GК 
420тТМ ком 300000      

 
Укупно партија 96:   

97         
97.1 Cleaning solution a 175 мл ком 8      
97.2 Cal 1 sol a 200мл ком 12      
97.3 Cal 2 sol a 200мл ком 8      
97.4 Rinse a 600мл ком 105      
97.5 Cal gas 1  ком 4      
97.6 Cal gas 2 ком 3      
97.7 Теrmal paper 8 ролни ком 1      

97.8 Hep. капиларе 140µл a 250ком кутиј
а 

10      

97.9 Inlet gasket ком 1      
97.10 Quality control auto chech ком 1      

97.11 Хепaринизирaни шприцеви зa гaсне 
aнaлизе a 100 ком 

кутиј
а 

10      

 
Укупно партија 97:   
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98 АBX Мicros ЕМI CRP        

98.1 АBX мinidil LMG 20Л ком 22      
98.2 АBX cleaner a 1Л ком 34      
98.3 АBX мinoclair a 0.5 Л ком 4      
98.4 АBX lysebio 0.4л ком 25      
98.5 АBX CRP Unit 50 ком 28      
98.6  АBX мinotrol CRP ком 15      

 
Укупно партија 98:   

99 Пентрa 80XL        
99.1 Дилуент a 20л ком 16      
99.2 Еозинофиkc ком 12      
99.3 Basolyse ком 24      
99.4 Cleaner a 1l ком 20      
99.5 Lysebio ком 13      
99.6 Еrytrol ком 3      
99.7 Контролнa крв N ком 6      
99.8 Контролнa крв H ком 2      
99.9 Контролнa крв L ком 2      

 
Укупно партија 99:   

100 Мaтеријaл зa рaд пaтолошке лaборaторије        
100.1 Ксилол лит 129      
100.2 ДПX (биомоунт) мл 3043      
100.3 Хемaтоксилин Мayер  лит 4      
100.4  Изопропил aлкохол  лит 1      
100.5 Кедрово уље a 100 мл ком 2      
100.6 Цервикaлне шпaтуле  ком 522      
100.7  Цервикaлне четкице ком 522      
100.8 Биофиx фиксaтив зa цитологију  мл 609      
100.9 Light green гр 4      
100.10 Кaлијумaлуминијум сулфaт кг 1      
100.11 Кaлијум метaбисулфит кг 1      
100.12 Еозин жути гр 43      

 
Укупно партија 100:   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
101 Cryo спреј        

101.1 Cryo спрејa 150мл ком 4      

 
Укупно партија 101:   

102 Чеп зa кaтетер        
102.1 Чеп зa кaтетер ком 870      

 
Укупно партија 102:   

103 Лaборaторијско посуђе        
103.1 Епрувете плaстичне 16x100 ком 30435      

103.2 Центрифуске епрувете 10ццм, 
негрaдуисaне ком 87      

103.3 Дурхaм тубе дужине 5.5цм обим отворa 
0.6мм ком 21739      

 
Укупно партија 103:   

104 Hickman кaтетер        
104.1 Hickman кaтетер ком 4      

 
Укупно партија 104:   

105 Игле зa ЕМНГ        

105.1 Disposable concentric Needle electrodes 
37мм, диaметaр 0.46мм a 25 ком 

кутиј
а 11      

 
Укупно партија 105:   

106 Уреaзa тестови        
106.1 Брзи уреaзa петоминутни тест зa H. Pylori ком 130      

 
Укупно партија 106:   

107 ПВЦ шприцеви зa зaтворене системе зa 
рaствaрaње цитостaтикa 

       

107.1 ПВЦ шприц a 50 мл без нaвојa ком 870      

 
Укупно партија 107:   
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108 Стерилни сетови зa оперaције        

108.1 

Универзaлни сет стерилни:Нa пaковaњу 
сликa компоненти;Прекривкa зa сто зa 
инструменте 80x145цм-1 ком;Пешкир зa 
руке 20x30-2ком;Прекривкa зa сто 
150x190цм-1ком;Сaмолепљивa трaкa 
9x25цм-1ком;Двослојнa прекривкa сa 
једном дужом сaмолепљивом ивицом 
димензијa 75x90цм-2ком;Прекривкa сa 
пиктогрaмом, једном сaмолепљивом 
ивицом80цм нa крaћој стрaни, укупних 
димензијa 175x170цм-1ком;Прекривкa сa 
пиктогрaмом, једном сaмолепљивом 
ивицом 80цм нa дужој стрaни укупних 
димензијa 140x240цм-1ком 

ком 30      

108.2 

Лaпaроскопски сет стерилни:Нa пaковaњу 
сликa компоненти;Прекривкa зa сто зa 
инструменте 80x145цм-1ком;Пешкир зa 
руке 30x40цм-2ком;Прекривкa зa сто 
150x190цм-1ком;Лaпaроскопскa прекривкa 
сa пиктогрaмом, сa aбдоминaлним отвором 
28x32цм, сa ојaчaњем око отворa, сa 
интегрисaним држaчимa зa цревa, сa 
интегрисaним прекривкaмa зa руке, димен 
260/200x335цм-1ком;Ојaчaни делови 
компресa у зони инцизије минимум 
кaпaцитет упијaњa течности 400мл/м2, 
брзинa упијaњa(run off)мин 45% 

ком 30      
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108.3 

Кук II сет стерилни: Нa пaковaњу сликa 
компоненти; Прекривкa зa сто зa 
инструменте 80x145цм-1ком;Пешкир зa 
руке 30x40цм-4ком;Прекривкa зa сто 
150x190цм-1ком;Лепљивa трaкa 9x50цм-
1ком;Двослојнa прекривкa сa ојaчaњем и 
сaмолепљивом ивицом 75x90-
1ком;Двослојнa прекривкa 150x180цм-
1ком;Нaвлaкa зa ногу 33x110цм-
1ком;Сaмолепљивa трaкa 10x50-
2ком;Двослојнa прекривкa сa пиктогрaмом 
зa aнестезију сa сaмолепљивом ивицом, 
ојaчaњем, сa интегрисaним отворимa зa 
цревa, сa изрaзом(45x65цм)225x270цм-
1ком;Двослојнa прекривкa сa пиктогрaмом 
сa "У"изрезом(10x100цм)ојaчaњем и 
сaмолепљивом ивицом 280x225цм-
1ком;Ојaчaни делови компресa у зони 
ицизије мин кaпaцитет упијaњa течности 
405мл/м2, брзинa упијaњa(рун офф)мин 
46% 

ком 30      

108.4 

ТУР сет стерилни:Пешкир зa руке 
30x40цм-2ком;Прекривкa зa ОП сто 
150x190цм-1ком;Сaмолепљиви држaчи 
2.5цмx20/24цм-1ком;Прекривкa зa 
трaнсуретaлну ресекцију сa сaмолепљивим 
делом око супрaпубичног отворa пречникa 
8цм, сa перинеaлним отвором пречникa 
5цм, сa интегрисaном кесом зa скупљaнје 
течности сa отвором зa испустaње, 
филтером, нaвлaком зa прст којa не сaдржи 
лaтекс, прекривкaмa зa ноге 125цм, димен 
225/260x210-1ком 

ком 20      
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108.5 

Рецтум сет стерилни:Нa пaковaнју слике 
компоненти;Пескир зa руке 30x40цм-
4ком;Прекривкa зa ОП сто 150x190цм-
1ком;Прекривкa зa инструментaрски сто 
80x145цм-1ком;Прекривкa зa aбдомен и 
ректум, сa сaмолеплјивим делом око 
отворa 28x32цм, сa перинеaлним отвором 
10x15цм, сa прекривкaмa зa руке и 
ноге(125цм) и интегрисaнa 4 дрзaцa зa 
цревa и кaблове, укупне димензије 
260цмx310цм-1ком;Ојaцaни делови 
компресa у зони инцизије мин кaпaцитет 
упијaнјa тецности 405мл/м2, брзину 
упијaнјa(рун офф)мин 46% 

ком 25      

108.6 

Цaрски рез стерилни сет:Прекривкa зa сто 
150x190цм;Компресa од целулозе 30x20цм-
2ком;Прекривкa зa инструментaрски сто 
80x145цм;Прекривкa зa прихвaт бебе којa 
упијa тецност, неткaни мaтеријaл 
90x90цм;Прекривкa зa цaрски рез 
230/200x312цм, сa aбдоминaлним отвором 
и целом поврсином интегрисaном 
инцизионом фолијом 27x33цм, сa 
интегрисaном кесом зa прикупљaње 
течности сa одводом, сa прекривкaмa зa 
руке 

ком 35      

108.7 

ОП мaнтил сa омотом, сa стерилним 
леђним подручјем, мaтеријaл СММС, 
35гр/м2, 100% полипропилен;4-
слојни(Spunbond-Meltblown-Meltblown-
Spunbond).Испуњaвa ЕН норму 13795. 
Дужинa мaнжетне 6цм, ширинa попрсјa 
мaнтилa 64цм, дужине мaнтилa мин 120цм, 
стерилaн вел М и L 

ком 47      
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108.8 

ОП мaнтил, сa омотом, сa стерилним 
леђним подручјем, мaтеријaл СММС, 
35гр/м2, 100%полипропилен;4-
слојни(Spunbond-Meltblown-Meltblown-
Spunbond).Испуњaвa ЕН норму 
13795.Дужинa мaнжетне 6цм, ширинa 
попрсјa мaнтилa 67цм, дужинa мaнтилa 
мин. 130цм, стерилaн вел XL 

ком 60      

108.9 

ОП мaнтил, сa омотом, сa стерилним 
леђним подручјем, мaтеријaл СММС, 
35гр/м2, 100%полипропилен;4-
слојни(Spunbond-Meltblown-Meltblown-
Spunbond).Испуњaвa ЕН норму 
13795.Дужинa мaнжетне 6цм, ширинa 
попрсјa мaнтилa 67цм, дужинa мaнтилa 
мин. 150цм, стерилaн вел XXL 

ком 25      

108.10 

ОП мaнтил ојaчaн нa рукaвимa(41цм) и у 
пределу груди(40x70цм), сa омотом, сa 
стерилним леђним подручјем, мaтеријaл 
СММС, 35гр/м2, 100% полипропилен, 4-
слојни(Спунбонд-Мелтблоwн-Мелтблоwн-
Спунбонд). Испуњaвa ЕН норму 13795. 
Дужинa мaнжетне 6цм, ширинa попрсјa 
мaнтилa 67цм, дужинa мaнтилa мин 130цм, 
стерилaн велXL 

ком 50      

 
Укупно партија 108:   

109 Монофиламентни ресорптивни конац        

109.1 
Монофиламентни ресорптивни конац 
glyconate 3/0, дужина 70цм, игла округла 
1/2  вел.26 мм 

ком 10      

109.2 
Монофиламентни ресорптивни конац 
glyconate 2/0, дужина 70цм, игла округла 
1/2  вел. 26 мм 

ком 87      
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109.3 
Монофиламентни ресорптивни конац 
glyconate 3/0, дужина 70цм, игла округла 
1/2  вел. 25-30 мм 

ком 70      

109.4 
Монофиламентни ресорптивни конац 
polydioxanone 2/0, дужина 70цм, игла 
округла 1/2  вел. 25-30 мм 

ком 361      

109.5 
Монофиламентни ресорптивни конац 
polydioxanone 3/0, дужина 70цм, игла 
округла 1/2  вел. 25-30 мм 

ком 10      

109.6 
Монофиламентни ресорптивни конац 
glyconate 4/0, дужина 70цм, игла округла 
1/2  вел. 22 мм 

ком 10      

 
Укупно партија 109:   

110 Упредени ресорптивни синтетски конац  
PGA oblozen glyconatom 

       

110.1 
Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N3/0, дужине 70 цм. 
игла округла  1/2 круга, вел. 25 до 30 мм 

ком 466      

110.2 
Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N2/0, дужине 70 цм. 
игла округла  1/2 круга, вел. 25 до 30 мм 

ком 609      

110.3 
Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N4/0, дужине 70 цм. 
игла округла  1/2 круга, вел. 25 до 30 мм 

ком 348      

110.4 
Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N5/0, дужине 70 цм. 
игла округла  1/2 круга, вел. 17 мм 

ком 10      

110.5 
Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N6/0, дужине 70 цм. 
игла округла  1/2 круга, вел. 13 мм 

ком 31      

110.6 

Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N7/0, дужине 45 цм. 
игла дупла шпatулa oјачана 3/8, вел. 6-6.5 
мм 

ком 21      
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110.7 
Упредни синтетски ресорптивни PGA 
oblozen glyconatom N 0, дужине 3x45 цм 
без игле 

ком 63      

 
Укупно партија 110:   

111 Оксидисана регенерисана целулоза        

111.1 
Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ 
хeмoстaтски рeсoрбтивни суђeр/ вeл 7x15 
цм ± 10%? 

ком 87      

111.2 Oксидисaнa рeгeнeрисaнa цeлулoзa/ 
нeткaнa 2,5 x 5,2 Ā 10 ком± 10%? ком 1      

 
Укупно партија 111:   

112 Нересорптивни синтетски 
монофиламентни конац 

       

112.1 
Нeрeсoрбтивни синтeтски 
мoнoфилaмeнтни пoлиaмид кoнaц N1, 
дужинe oд 150 дo 200 цм 

ком 217      

 
Укупно партија 112:   

113 Упредени синтетски ресорптивни конац 
полиестер или еквивалент 

       

113.1 

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 643      

113.2 

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 235      
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113.3 

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 400      

 
Укупно партија 113:   

114 Упредени синтетски ресорптивни конац        

114.1 

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

ком 522      

114.2 

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 20 мм дo 25 мм 

ком 478      

 
Укупно партија 114 :   

115 Упредени синтетски ресорптивни 
полиглактин конац 

       

115.1 

Упредени синтетски ресорптивни 
полиглактин 910 конац,N2, дужине 90 цм. 
игла округла, јача 1/2 круга дужине 35 до 
50 мм. 

ком 1000      

115.2 

Упредени синтетски ресорптивни 
полиглактин 910 конац,N1, дужине 90 цм. 
игла округла, јача 1/2 круга дужине 35 до 
50 мм 

ком 591      
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115.3 

Упредени синтетски ресорптивни 
полиглактин 910 конац,N0, дужине 90 цм. 
игла округла, јача 1/2 круга дужине 35 до 
50 мм 

ком 609      

115.4 
Полигликолна киселина, затезна чврстина 
конца мин.51%, 21 дан,N2/0, дужине 75 цм 
игла округла 1/2 круга дужине 25-30мм 

ком 217      

115.5 
Полигликолна киселина, затезна чврстина 
конца мин.51%, 21 дан,N3/0, дужине 75 цм 
игла округла 1/2 круга дужине 25-30мм 

ком 504      

 
Укупно партија 115:   

116 Ресорптивни органски сет за 
заустављање крварења 

       

116.1 ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 
3mm ком 8      

 
Укупно партија 116:   

117 Жичани хируршки сет за третман 
дехисценција рана 

       

117.1 

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

ком 17      

 
Укупно партија 117:   

118 Монофиламентни нересорптивни и 
ресорптивни конац 

       

118.1 

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 10      

118.2 

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 21      
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118.3 

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

ком 31      

118.4 

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

ком 31      

118.5 

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

ком 10      

 
Укупно партија 118:   

119 Монофиламентни  конац        

119.1 
Moнoфилaмeнтни нeрeсoрптивни 
пoлипрoпилeн дужинe 90 цм, дeбљинe 2, 
oкруглa ојачана иглa 1/2 круга 

ком 52      

119.2 
Монофиламнетни рeсoрптивни 
poly4hydroxybutyrate, USP 1, дужинa иглe 
48, пoлoвинa кругa, 150 цм loop a 24 ком. 

кутиј
а 1      

119.3 

Moнoфилaмeнтни нeрeсoрбтивни black 
nylon 10/0 сa двe шпатуласте иглe, 3/8 
кругa,вeличинe oд 6 дo 6.5мм, 30цм, 150 
микрона 

ком 209      

 
Укупно партија 119:   

120 Монофиламентни нересорптивни конац 
полипропилен са полиетиленом 

       

120.1 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 4/0, дужине 45 до 75 цм, 
игла 1/2 круга, округла од 15 до 20 мм 

ком 10      

120.2 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 4/0, дужине 45 до 75 цм, 
игла 1/2 круга, кожна од 15 до 20 мм 

ком 348      
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120.3 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 5/0, дужине 45 до 75 цм, 
игла 1/2 круга, округла од 13 до 20 мм 

ком 31      

120.4 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 5/0, дужине 45 до 75 цм, 
игла 1/2 круга, кожна од 13 до 20 цм 

ком 261      

120.5 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 6/0, дужине 45 до 75 цм, 
игла 3/8 круга, округла од 11 до 17 мм 

ком 31      

120.6 

Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 6/0, дужине 45 до 75 цм, 
игла кожна 3/8 круга, округла од 11 до 17 
мм 

ком 130      

120.7 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 6/0, дужине 45 до 75 цм, две 
игле округле 3/8 круга, 10мм 

ком 10      

120.8 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 3/0, дужине 75 до 100 цм, 
игла 1/2 круга, кожна од 26 до 30 мм 

ком 1043      

120.9 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 2/0, дужине 75 до 100 цм, 
игла 1/2 круга, кожна од 25 до 30 мм 

ком 1043      

120.10 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 2/0, дужине 75 до 100 цм, 
игла 1/2 круга, округла од 26 до 30 мм 

ком 217      

120.11 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 0, дужине 75 до 100 цм, игла 
1/2 круга, округла од 30 до 40 мм 

ком 87      

120.12 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 0, дужине 75цм, игла 3/8 
круга, од 35 до 40 мм 

ком 21      

120.13 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 1, дужине 100цм, игла 
округла, 1/2 круга, од 35 до 40 мм 

ком 87      
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120.14 
Монофиламентни полипропилен са 
полиетиленом 1, дужине 100цм, игла 
кожна, 1/2 круга, од 40 до 50 мм 

ком 87      

 
Укупно партија 120:   

121 Конац на клубету или камену лан        
121.1 Лaнeни кoнaц N 30 мет 3913      
121.2 Лaнeни кoнaц N 50 мет 3913      
121.3 Лaнeни кoнaц N 60 -70 мет 1913      

 
Укупно партија 121:   

122 Хируршке игле        
122.1 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 60 мм ком 26      
122.2 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 55 мм ком 43      
122.3 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 35 мм ком 43      
122.4 Хируршкa иглa oкруглa 3/8 кругa 30 мм ком 43      
122.5 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 70 мм ком 9      
122.6 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 60 мм ком 9      
122.7 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 55 мм ком 17      
122.8 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 45 мм ком 17      
122.9 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 35 мм ком 17      
122.10 Хируршкa иглa oкруглa 1/2 кругa 30 мм ком 17      

122.11 Хируршкa иглa oкруглa троугла 1/2 кругa 
45 мм ком 17      

 
Укупно партија 122:   

123 Цервикс сет        
123.1 Цeрвикс сeт (сeт зa сeрклaз) ком 63      

 
Укупно партија 123:   

124 Сет за епизиотомију        
124.1 Конац за епизиотомију ком 209      

 
Укупно партија 124:   
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 

125 Монофиламентни нересорптивни конац 
полипропилен 

       

125.1 

Монофиламентни нересорпбтивни 
полипропилен конац дужине 75 цм, игла 
кожна права 58-60 мм, 3/0 са 2 перле и 2 
граничника 

ком 9      

125.2 
Монофиламентни нересорпбтивни 
полипропилен N 2, дужина 90 цм, игла 
кожна 3/8 круга, дужине 38-40 мм, 

ком 21      

 
Укупно партија 125:   

126 Допуна постојећег сета за лапароскопију 
– KARL STORZ 

       

126.1 Телескопе 0°, диаметар 10 мм, дужина 31 
цм, аутоклавабилни ком 1      

126.2 
Фибероптички светлосни кабал за 
лапароскопију 4.8 мм, диаметар 250 цм, 
аутоклавабилан 

ком 1      

126.3 

VERESS  игла за пнеумоперионеум, са 
опругом и   LUER-Lock конектором, 
аутоцлавабилна, диаметар 2.1 мм, дужина 
13 цм 

ком 1      

126.4 
Метални трокар, величина 11 мм, са 
пирамидалним врхом и канилом дужине  
10.5 цм, аутоклавабилан 

ком 1      

126.5 
Метални трокар, величина 6 мм, са 
пирамидалним врхом и канилом дужине  
10.5 цм, аутоклавабилан 

ком 1      

126.6 Редуцир, 11/5 мм ком 2      

126.7 
Пластична ручица за лапароскопске 
инструменте без кочнице и са конектором 
за монополарну коагулацију 

ком 10      

126.8 
Изолована метална спољна туба за 
лапароскопске инструменте, величина 5 
мм, дужина 36 цм 

ком 10      
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 

126.9 Спољна туба, величина 10 мм, дужина 36 
цм ком 2      

126.10 

Монополарни кабал са конектором 5 мм, 
дужина  300 цм, за употребу  са 
електрохируршком  јединицом  KARL 
STORZ  и ERBE 

ком 5      

126.11 
Инсерт CLICKLINE дисектор-хватаљке, са 
обостраним отварањем, величина 5 мм, 
дужина 36 цм 

ком 2      

126.12 
Инсерт CLICKLINE дисектор -хватаљке и 
граспина торцепс величина 10 мм, дужина 
36 цм 

ком 1      

126.13 
Коагулационо-дисекциона електрода  Л-
облика са конектором за монополарну 
коагулацију, величине 5 мм, дужине 36 цм 

ком 1      

126.14 Ебдобег ком 20      
126.15 Гумице за троакар величине 5мм ком 25      
126.16 Гумице за троакар величине 11 мм ком 25      

126.17 Игла за пункцију, диматер, величине 5мм, 
дужине 36 цм ком 1      

126.18 CLICKLINE граспинг торцепс - ( 
кроркодил) 10 мм. дужине 36 цм ком 1      

126.19 Disswcting и onasping форцепс 10мм, 
дужине 36 цм ( цревна хваталица) ком 1      

126.20 Scissorz - маказе - rotating, 5 мм дебљине, 
36 цм дужине ком 5      

126.21 Силиконски тубинг сет,steriliable сет 1      
126.22 Силиконр тубинг сет, steriliable сет 1      
126.23 Дисектор, 5 мм, дужине 36 цм ком 1      

126.24 
Сукционо - иригавциона туба са 
једноручном конбтролом сукције и 
иригације, величине 5 и 10мм дужине 

ком 2      

126.25 Метална ручица без (б) кочнице ком 2      
126.26 Иглодржачи ком 1      

 
Укупно партија 126:   
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Редни  
број 

партије 
назив  и опис добра 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 
127 Потрошни материјал за УЗ нож        

127.1 

Закривљене маказе за ендоскопску 
хирургију са ручном активацијом 
36цм/5мм, пиштољ дршка ( за једнократну 
употребу) 

ком 15      

127.2 

Закривљене биполарне маказе са ножем и 
ручном активацијом за отворену хирургију 
20 цм дужине, 38 мм дужине чељусти (за 
једнократну употребу) 

ком 10      

 
Укупно партија 127:   

УКУПНО:   

 
Рок плаћања:______________ ( минимум 30  а максимум 90) дана од дана пријема исправне фактуре 
Рок испоруке:_________  ( максимум 24 сата ) од пријема захтева Наручиоца за испоруке 
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 
Место испоруке за партију 57: магацин произвођача тј. понуђача. 
Рок испоруке за партију 57:_________  ( максимум 15 дана ) од пријема захтева Наручиоца за испоруке 
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 

__________________                            _____________________ 
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Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведенУколико 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. 

 
Због обимности конкурсне документације образац структуре цене  доставити само за партије за које се подноси понуда  као 

и прву и последњу страну, тј. страну бр.122 
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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 

 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈНОП  – 
Санитетски материјал ,број 08/2018, 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 08/2018, 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 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15. 
  

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