
 

 
 

 



Прилог бр.3 
Број понуде:_____________ 
Датум:___________ 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача:____________________________________ 
Адреса:___________________________________________ 
Регистарски број:___________________________________ 
Шифра делатности:_________________________________ 
ПИБ број:_________________________________________ 
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку медицинских средстава и осталих материјала  
Јавна набавка број 19/13 
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Назив производа Јед. мере количина 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Цена по јединици мере без  

ПДВ-а 

Вредност без ПДВ-а  

(4 x 5) 
Стопа ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Hidrofilna sterilna Gaza  1/4m  
kom 6.000 

   

2 Hidrofilna sterilna Gaza  1/2m  
kom 6.000 

   

3 Hidrofilna sterilna gaza  1m  
kom 6.000 

   

4 Zavoj 6cm x 5m  
kom 3.000 

   

5 Zavoj 8cm x 5m 
kom 3.000 

   

6 Zavoj 12cm x 5m  
kom 3.000 

   

7 
Vata sanitetska a' 1kg-

100%pamuk 
kom. 250 

   

8 
Flaster  2,5cm x 5m - platnena 

podloga 
kom. 2.200 

   



9 
Flaster 5cm x 5m – platnena 

podloga 
kom 50 

   

10 
Flaster 5cm x 5m - papirna 

podloga,  
kom. 50 

   

11 

Flaster  za fiksiranje , 

hipoalergijski, elastični 10cm x 

10m 

kom 20 

   

12 

Medicinski flaster za male rane 

od netkanog materijala sa cetil 

piridinijum hloridom  a 20kom 

kut. 50 

   

13 

Turban zavoj  

 br2/1m;  

kom. 

60 

 

  

br3/1m ;  60 
 

br5/1m ; 60 
 

 br 7/1m 60 
 

14 
Sterilni špric za jednokratnu 

upotrebu a' 2 ml  
ком 22.000 

   

15 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 5 ml  
kom. 24.000 

   

16 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu  a' 10ml  
kom. 10.000 

   

17 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 20 ml  
kom. 5.000 

   

18 
Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,8 x 0,40 
kom. 90.000 

   

19 

Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,45x 

13mm 

kom 500 

   

20 Sistem za infuziju kom. 5.700 
   



21 Lopatice drvene -špatule kom. 14.000 
   

22 
Lopatice drvene sterilne - 

špatule 
kom 1.000 

   

23 Pregledne Rukavice - latex   kom. 170.000 
   

24 
Intravenske kanile   18G ; 20G; 

22G 
kom. 18.000 

   

25 Esmarhova poveska kom. 220 
   

26 Trougla marama platno kom 50 
   

27 Bebi sistemi kom. 2.000 
   

28 Air way  od broja 1 do 5 kom. 1.100 
   

29 
Endotrahealni tubus sa balonom 

od broja  3,5 - 9,5 
kom. 500 

   

30 Maska za kiseonik za decu  kom 400 
   

31 Maska za kiseonik za odrasle  kom. 400 
   

32 Nazalni oksigen set kom. 100 
   

33 Štipaljka za pupcanu vrpcu kom. 100 
   

34 Etanol  70% farmaceutski  a 1 l   lit 800 
   

35 Hidrogen sol. 3% a 100 ml kom 450 
   

36 Amonijum hidroksid sol. 25% lit 4 
   



37 Benzin medicinski a 1l kom 10 
   

38 

Dezinficijens i antiseptic: 

hlorheksidin 

 glukonat, etanol a 1 L 

lit 35 

   

39 
Plastične  Bocice   a 100ml za 

farmaceutsku upotrebu 
kom 250 

   

40 

 

Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat ACCU-CHEK 

Active 

kutija 380 

   

41 
Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat ACCU-CHEK Go 
kutija 15 

   

42 
Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat PRECISION 
kutija 15 

   

43 Sterilni hirurški nožići br. 11 kom 300 
   

44 Hirurške sterilne rukavice par 50 
   

45 Dvoslojni podmetač 0,6 x 50m rolna 10 
   

46 Elastični zavoj 8cm x 5m kom 50 
   

47 Papirna vata a 1 kg kom 10 
   

48 Komprese sterilne 10cm x 10cm kom 500 
   

49 Aspiracioni kateter kom 350 
   

50 Polietilenske rukavice kom 150.000 
   

51 Dvoslojni prekrivač kom 450 
   



52 

EKG electrode sa gelom 

SKINTACT F-RG1 ili 

ekvivalent 

kom 40.000 

   

53 Gel za EKG od 260g kom 360 
   

54 Gel za ultrazvuk od 1kg kom 96 
   

55 Film za ultrazvuk kom 110 
   

                                                                                                                                                                                         

РОК ИСПОРУКЕ :  

Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сат нити дужи од 24 часа од  достављања налога за 

набавку, а на основу закљученог уговора. 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :  

Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА :  

Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански на основу испостављене фактуре. 

РОК ПЛАЋАЊА :  

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Минималан рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не може бити дужи од 

120 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. Гласнику број 119/2012 дана 

17.12.2012) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :  

. Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од  60 дана од дана отварања понуда. 



ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И 

ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ : 

 

 

РOK ТРАЈАЊА ИСПОРУЧЕНЕ РОБЕ, НЕ СМЕ БИТИ КРАЋИ ОД 3/5 УКУПНОГ ТРАЈАЊА 

 
 

CASSA SCONTO: 

 

За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto ___%  

За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto ___%  

За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto ___%  

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, 11000 Београд, Франше д Епереа бр.5. 

ПОНУДУ ПОДНОСИМ 

(обавезно заокружити начин подношења понуде) 

 

1.Самостално 

 

2.Са подизвођачем 

________________________________________________ 

(уписати основне податке о подизвођачу) 

 

3.Као заједничку понуду 

________________________________________________ 

(уписати основне податке о заједничким понуђачима) 

 
Напомена наручиоца: Због великог броја партија у предметном поступку јавне набавке, а ради ефикаснијег и бржег уноса података  у записник о јавном отварању понуда, 

наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца www.beograd194.rs , могу преузети табелу из прилога број 3 и прилога број 7 из конкурсне 

документације у excel-u у које ће уносити захтеване податке само у поља која су означена сивом бојом. Овако попуњене табеле, понуђачи треба да сниме на CD и доставе у 

коверти уз понуду. Наручилац неће одбити понуде понуђача који у оквиру својих понуда не доставе податке на CD-у. Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда 



меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације. 
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:



 
Прилог бр.6 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  

ДОБРА – НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА 

У Г О В О Р 

закључују: 

1. НАРУЧИЛАЦ: 
Назив: „Градски завод за хитну медицинску помоћ 

Београд“ 

Седиште: Франше д`Епереа 5,11000 Београд 

ПИБ: 100220284 

Текући рачун код Трезора 840-619661-53 

Матични број: 07030860 

Који заступа В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЗАВОДА 

 Др спец интерне медицине Горан Чолаковић  

(у даљем тексту: Купац), с једне стране 

и 

2. ИСПОРУЧИЛАЦ: 
Назив:  

Седиште:  

ПИБ:  

Текући рачун и назив пословне 

банке 

 

Матични број:  

Које заступа директор  

(у даљем тексту: Продавац), с друге стране 

 

 

 

 

(Подизвођач) 

 

 

 

(остали из групе понуђача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  
 

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добра -  Набавка медицинских средстава и осталих 

материјала 
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Назив производа Јед. мере количина 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Цена по јединици мере 

без  ПДВ-а 

Вредност без ПДВ-

а (7*8) 

Стопа 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Hidrofilna sterilna Gaza  1/4m  
kom 6.000 

   

2 Hidrofilna sterilna Gaza  1/2m  
kom 6.000 

   

3 Hidrofilna sterilna gaza  1m  
kom 6.000 

   

4 Zavoj 6cm x 5m  
kom 3.000 

   

5 Zavoj 8cm x 5m 
kom 3.000 

   

6 Zavoj 12cm x 5m  
kom 3.000 

   

7 
Vata sanitetska a' 1kg-

100%pamuk 
kom. 250 

   

8 
Flaster  2,5cm x 5m - platnena 

podloga 
kom. 2.200 

   

9 
Flaster 5cm x 5m – platnena 

podloga 
kom 50 

   

10 
Flaster 5cm x 5m - papirna 

podloga,  
kom. 50 

   

11 

Flaster  za fiksiranje , 

hipoalergijski, elastični 10cm x 

10m 

kom 20 

   

12 

Medicinski flaster za male rane 

od netkanog materijala sa cetil 

piridinijum hloridom  a 20kom 

kut. 50 

   

13 

Turban zavoj   

br2/1m; 

kom. 

60 

 

  

 br3/1m ;  60 
 

br5/1m ;  60 
 

br 7/1m 60 
 

14 
Sterilni špric za jednokratnu 

upotrebu a' 2 ml  
kom. 22.000 

   

15 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 5 ml  
kom. 24.000 

   

16 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu  a' 10ml  
kom. 10.000 

   

17 Sterilni špric za jednokratnu 
kom. 5.000 

   



upoterbu a' 20 ml  

18 
Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,8 x 0,40 
kom. 90.000 

   

19 

Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,45x 

13mm 

kom 500 

   

20 Sistem za infuziju kom. 5.700 
   

21 Lopatice drvene -špatule kom. 14.000 
   

22 
Lopatice drvene sterilne - 

špatule 
kom 1.000 

   

23 Pregledne Rukavice - latex   kom. 170.000 
   

24 
Intravenske kanile   18G ; 20G; 

22G 
kom. 18.000 

   

25 Esmarhova poveska kom. 220 
   

26 Trougla marama platno kom 50 
   

27 Bebi sistemi kom. 2.000 
   

28 Air way  od broja 1 do 5 kom. 1.100 
   

29 
Endotrahealni tubus sa balonom 

od broja  3,5 - 9,5 
kom. 500 

   

30 Maska za kiseonik za decu  kom 400 
   

31 Maska za kiseonik za odrasle  kom. 400 
   

32 Nazalni oksigen set kom. 100 
   

33 Štipaljka za pupcanu vrpcu kom. 100 
   

34 Etanol  70% farmaceutski  a 1 l   lit 800 
   

35 Hidrogen sol. 3% a 100 ml kom 450 
   

36 Amonijum hidroksid sol. 25% lit 4 
   

37 Benzin medicinski a 1l kom 10 
   

38 

Dezinficijens i antiseptic: 

hlorheksidin 

 glukonat, etanol a 1 L 

lit 35 

   

39 
Plastične  Bocice   a 100ml za 

farmaceutsku upotrebu 
kom 250 

   

40 

 

Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat ACCU-CHEK 

Active 

kutija 380 

   



 

 

41 

 

Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat ACCU-CHEK Go 

 

kutija 

 

15 

   

42 
Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat PRECISION 
kutija 15 

   

43 Sterilni hirurški nožići br. 11 kom 300 
   

44 Hirurške sterilne rukavice par 50 
   

45 Dvoslojni podmetač 0,6 x 50m rolna 10 
   

46 Elastični zavoj 8cm x 5m kom 50 
   

47 Papirna vata a 1 kg kom 10 
   

48 Komprese sterilne 10cm x 10cm kom 500 
   

49 Aspiracioni kateter kom 350 
   

50 Polietilenske rukavice kom 150.000 
   

51 Dvoslojni prekrivač kom 450 
   

52 

EKG electrode sa gelom 

SKINTACT F-RG1 ili 

ekvivalent 

kom 40.000 

   

53 Gel za EKG od 260g kom 360 
   

54 Gel za ultrazvuk od 1kg kom 96 
   

55 Film za ultrazvuk kom 110 
   

 

1.2 Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број ........ од ...............2014. године која 

је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије 

КУПЦА.  

РOK ТРАЈАЊА ИСПОРУЧЕНЕ РОБЕ, НЕ СМЕ БИТИ КРАЋИ ОД 3/5 УКУПНОГ ТРАЈАЊА. 

 

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ  
 

2.1 Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ................ од ........... 2014. Године.  

 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 

3.1 КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од:  

..........................................................................................................................................................  

(навести начин и рок плаћања у складу са понудом Продавца)  

4. РОК ИСПОРУКЕ  
 

4.1  Роба која је предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин купца.  

 



4.2  Роба се испоручује у договореним количинама, сукцесивно, према захтеву купца, у року од 

....................... дана од дана добијања наруџбенице.  

4.3  Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно 

одређен сходно времену трајања више силе.  
4.4  Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице Купца и исте оверава 

својим потписом. 

 

 

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  
 

5.1  Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци , у обавези је да у моменту 

потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом и да иста 

има важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе, 

издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране реномиране банке, или  

- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним 

овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који 

достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа 

код пословне банке,  
-картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за 

подношење понуда 

5.2  Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у 

сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

 у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 

уговором о јавној набавци,  

 у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране 

продавца,  

 у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 

рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који 

начин.  

 

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  
 

6.1 Добро које је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:  

 важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,  

 уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца, који су издати од 

стране надлежне, овлашћене институције,  

 достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано 

у конкурсној документацији.  

6.2  Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 

производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради 

анализе.  

6.3  У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 

квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења неисправне робе као и превоз 

неисправне робе падају на терет продавца.  

6.4 Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству 

ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене количине мора 

бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесечетири/ 

часа.  

6.5  Уколико било која испорука не задовољи квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 3 

(три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси 

ПРОДАВАЦ.  

 



7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ 

СРЕДСТВИМА  
 

7.1  У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, купац као здравствена установа се 

обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекова и медицинска средства 

са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и 

медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати продавцу ради безбедног третмана, 

а продавац се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.  

 

 

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА  
 

8.1 Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту 

врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.  

8.2  Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже 

и производа.  

 

9. ВИША СИЛА  
 

9.1  Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 

уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 

/двадесетчетири/ часа.  

9.2  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени 

као виша сила.  

 

10. СПОРОВИ  
 

10.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају  

споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 

Bеограду, уз примену права Републике Србије.  

 

11. РАСКИД УГОВОРА  
 

11.1  Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 
благовремено извршила.  

11.2  Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној 

страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави 

примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза.  

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном 

примереном року – Уговор ће се раскинути.  

11.3 Плаћање по овом уговору у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 

Финансијским планом за 2014. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору 

доспевају у 2015. години, купац ће извршити плаћање продавцу добара по обезбеђивању 

финансијских средстава усвајањем финансијског плана купца за 2015. годину или 

доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи 

без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране купца.   

 

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
 

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у делу: 
- Уговорне стране су се споразумеле да се цена може мењати у случају пораста цена на мало у 

Републици Србији за више од 10%, а према званичним подацима.  



Уколико продавац услед промене цена на тржишту, предложи повећање цена уговорених  услуга, 

дужан је да о томе, пре него што испоручи добро, писмено обавести купца и пошаље му 

предложени Ценовник на сагласност. 

Купац задржава право да у случају не прихватања предложеног повећања цена једнострано раскине 

Уговор. 

12.2 У случају да Купац прихвати  промене цена на начин  из тачке 12.1 уговора, купац и продавац ће 

закључити анекс уговора о купопродаји.  

 

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА  
 

13.1   Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.  

13.2   Продавац је дужан да приликом потписивања уговора достави купцу финансијску   

гаранцију из члана 5. Овог уговора.  

 

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА  
 

14.1  Уговорне стране су сагласне да уговор важи 12 месеци или до спровођења јавних набавки 

од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, 

Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.  

14.2  Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења 

јавних набавки, уговор производи правна дејства до реализације опредељених 

финансијских средстава.  

 

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

15.1  Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се 

свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.  

15.2 Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

 

Прилог бр. 1 – Понуда бр. ............ од ............2014. год.  
Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Продавца. 

 

     ИСПОРУЧИЛАЦ                                                      НАРУЧИЛАЦ 
       ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

                        Др спец интерне медицине  Горан Чолаковић 
                      ДИРЕКТОР                                                                 В Д ДИРЕКТОРА 
ЗАВОДА                                 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 

је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.



 

Број понуде:______________                                                                                                                                                                                                                 Прилог бр 7 
Датум:___________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:____________________________________ 

Адреса и седиште:___________________________________________ 

Особа за контакт:___________________________________ 

ПИБ број:_________________________________________ 

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА 
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦA 

Р
е

д
н
и

 б
р

о
ј 

п
а

р
ти

је
 

  ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 
 

INN 

 
Каталошки 

број 

 
Уверење о 
квалитету – 

АТЕСТ 

Број решења(дозволе) за 
стављање у промет лека или 

медицинског средства 

 
 

Заштићено име-
комерцијални 

назив 

 
 

Произвођач-
земља порекла 

 
 

Паковање 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Hidrofilna sterilna Gaza  1/4m  
     

2 
 

Hidrofilna sterilna Gaza  1/2m  
     

3 
 

Hidrofilna sterilna gaza  1m  
     

4 Zavoj 6cm x 5m       

5 Zavoj 8cm x 5m       

6 Zavoj 12cm x 5m       

7 
Vata sanitetska a' 1kg-

100%pamuk  
     

8 
Flaster  2,5cm x 5m - platnena 

podloga  
     



9 
Flaster 5cm x 5m – platnena 

podloga  
     

10 
Flaster 5cm x 5m - papirna 

podloga,  
     

11 

Flaster  za fiksiranje , 

hipoalergijski, elastični 10cm x 

10m 
 

     

12 

Medicinski flaster za male rane 

od netkanog materijala sa cetil 

piridinijum hloridom  a 20kom 
 

     

13 

Turban zavoj   

br2/1m;  
 

     

br3/1m ;        

br5/1m ;       

 br 7/1m 
 

     

14 
Sterilni špric za jednokratnu 

upotrebu a' 2 ml  
     

15 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 5 ml  
     

16 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu  a' 10ml  
     

17 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 20 ml  
     

18 
Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,8 x 0,40  
     

19 

Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,45x 

13mm 
 

     

20 Sistem za infuziju       



21 Lopatice drvene -špatule       

22 
Lopatice drvene sterilne - 

špatule  
     

23 Pregledne Rukavice - latex       

24 
Intravenske kanile   18G ; 20G; 

22G  
     

25 Esmarhova poveska       

26 Trougla marama platno       

27 Bebi sistemi       

28 Air way  od broja 1 do 5       

29 
Endotrahealni tubus sa balonom 

od broja  3,5 - 9,5  
     

30 Maska za kiseonik za decu       

31 Maska za kiseonik za odrasle       

32 Nazalni oksigen set       

33 Štipaljka za pupcanu vrpcu       

34 Etanol  70% farmaceutski  a 1 l       

35 Hidrogen sol. 3% a 100 ml       

36 Amonijum hidroksid sol. 25%       

37 Benzin medicinski a 1l       

38 

Dezinficijens i antiseptic: 

hlorheksidin 

glukonat, etanol a 1 L 

 

     



 ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ 

39 
Plastične  Bocice   a 100ml za 

farmaceutsku upotrebu  
     

40 

Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat ACCU-CHEK 

Active 
 

     

41 
Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat ACCU-CHEK Go  
     

42 
Test trake za merenje glukoze u 

krvi za aparat PRECISION  
     

43 Sterilni hirurški nožići br. 11       

44 Hirurške sterilne rukavice       

45 Dvoslojni podmetač 0,6 x 50m       

46 Elastični zavoj 8cm x 5m       

47 Papirna vata a 1 kg       

48 Komprese sterilne 10cm x 10cm       

49 Aspiracioni kateter       

50 Polietilenske rukavice       

51 Dvoslojni prekrivač       

52 

EKG electrode sa gelom 

SKINTACT F-RG1 ili 

ekvivalent  

     

53 Gel za EKG od 260g       

54 Gel za ultrazvuk od 1kg       

55 Film za ultrazvuk       



 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА  
Назив понуђача:___________________________________                                                                                                                                                             Прилог бр.8 

Адреса и седиште:_________________________________ 

ПИБ број:________________________________________ 

Особа за контакт:__________________________________ 

Број понуде:______________________________________ 

Датум:___________________________________________ 

                                        (попуњава понуђач) 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

п
ар

ти
је

  

 

 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

Јединица мере 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

       

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Сви трошкови који чине 

јединичну 

цену(царина,транспорт,испорука  

и сл.) 

Стопа 

ПДВ-

а 

Износ 

ПДВ-а на 

јединичну 

цену 

Укупна 

ЦЕНА 

без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

на 

укупну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА 

СА ПДВ-

ом 

(укупна 

цена + 

износ 

ПДВ-а) 

(колоне 

8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Hidrofilna sterilna Gaza  1/4m kom        

2 Hidrofilna sterilna Gaza  1/2m kom        

3 Hidrofilna sterilna gaza  1m kom        

4 Zavoj 6cm x 5m kom        

5 Zavoj 8cm x 5m kom        

6 Zavoj 12cm x 5m kom        

7 Vata sanitetska a' 1kg-100%pamuk kom.        

8 
Flaster  2,5cm x 5m - platnena 

podloga 
kom.        

9 Flaster 5cm x 5m – platnena podloga kom        



10 Flaster 5cm x 5m - papirna podloga, kom.        

11 
Flaster  za fiksiranje , hipoalergijski, 

elastični 10cm x 10m 
kom        

12 

Medicinski flaster za male rane od 

netkanog materijala sa cetil 

piridinijum hloridom  a 20kom 

kut.        

13 

Turban zavoj  

 br2/1m; 

kom. 

    

    br3/1m ;      

br5/1m ;      

br 7/1m     

14 
Sterilni špric za jednokratnu 

upotrebu a' 2 ml 
kom.        

15 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 5 ml 
kom.        

16 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu  a' 10ml 
kom.        

17 
Sterilni špric za jednokratnu 

upoterbu a' 20 ml 
kom.        

18 
Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,8 x 0,40 
kom.        

19 
Injekcione Igle za jednokratnu 

upotrebu, sterilne    0,45x 13mm 
kom        

20 Sistem za infuziju kom.        

21 Lopatice drvene -špatule kom.        

22 Lopatice drvene sterilne - špatule kom        

23 Pregledne Rukavice - latex kom.        

24 Intravenske kanile   18G ; 20G; 22G kom.        



25 Esmarhova poveska kom.        

26 Trougla marama platno kom        

27 Bebi sistemi kom.        

28 Air way  od broja 1 do 5 kom.        

29 
Endotrahealni tubus sa balonom od 

broja  3,5 - 9,5 
kom.        

30 Maska za kiseonik za decu kom        

31 Maska za kiseonik za odrasle kom.        

32 Nazalni oksigen set kom.        

33 Štipaljka za pupcanu vrpcu kom.        

34 Etanol  70% farmaceutski  a 1 l lit        

35 Hidrogen sol. 3% a 100 ml kom        

36 Amonijum hidroksid sol. 25% lit        

37 Benzin medicinski a 1l kom        

38 

Dezinficijens i antiseptic: 

hlorheksidin 

glukonat, etanol a 1 L 

lit        

39 
Plastične  Bocice   a 100ml za 

farmaceutsku upotrebu 
kom        

40 
Test trake za merenje glukoze u krvi 

za aparat ACCU-CHEK Active 
kutija        

41 
Test trake za merenje glukoze u krvi 

za aparat ACCU-CHEK Go 

 

kutija 
       

42 
Test trake za merenje glukoze u krvi 

za aparat PRECISION 
kutija        

43 Sterilni hirurški nožići br. 11 kom        



44 Hirurške sterilne rukavice par        

45 Dvoslojni podmetač 0,6 x 50m rolna        

46 Elastični zavoj 8cm x 5m kom        

47 Papirna vata a 1 kg kom        

48 Komprese sterilne 10cm x 10cm kom        

49 Aspiracioni kateter kom        

50 Polietilenske rukavice kom        

51 Dvoslojni prekrivač kom        

52 
EKG electrode sa gelom 

SKINTACT F-RG1 ili ekvivalent 
kom        

53 Gel za EKG od 260g kom        

54 Gel za ultrazvuk od 1kg kom        

55 Film za ultrazvuk kom        

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цене за сваку партију посебно. 

 

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ: 
 


