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                                                                                                                                        Прилог бр.1 

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
Назив наручиоца: Општа болница Горњи Милановац 
Адреса наручиоца: Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Интернет страница наручиоца: www.bolnica-gm.org 
Врста наручиоца: Здравствена установа 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку обликована по партијама бр. 1 у 2016.години  
Опис предмета: Лекови и санитетски материјал за потребе Опште болнице Горњи Милановац 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
33140000-медицински потрошни материјал, 33600000-фармацеутски производи 
Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа цена партије 
Начин преузимања конкурсне документације: Путем поште, лично на писарници Одсека за опште, правне и кадровске 
послове Опште болнице Горњи Милановац, на интернет страници  www.bolnica-gm.org. и на Порталу јавних набавки 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају путем поште на адресу Општа болница Горњи 
Милановац, Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац или лично на писарници Опште болнице Горњи Милановац најкасније 
до 29.09.2016. године до 12 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда извршиће се дана 29.09.2016. године у 12 часова и 10 минута у 
сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Отварање понуда је јавно. 
Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача 
који присуствују отварању понуда морају са собом понети пуномоћје. 
Рок за доношење Одлуке о избoру најповољније понуде: 15 дана од дана отварања понуда. 
Лице за контакт: Владимир Папић 
Контакт телефон: 032/711-670 локал 101              
 
 
 
 
                         
                                                                                                                 Председник комисије 
    Владимир Папић 
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Прилог бр. 2 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив и адреса наручиоца: Општа болница Горњи Милановац, Војводе Милана бр. 
37 Горњи Милановац 
Интернет страница наручиоца: www.bolnica-gm.org 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку обликована по 
партијама бр. 1 у 2016. години која се спроводи ради закључења Уговора о јавној 
набавци 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су лекови и санитетски материјал за 
потребе Опште болнице Горњи Милановац 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
33140000-медицински потрошни материјал 
33600000-фармацеутски производи 
Контакт лице: Владимир Папић, дипломирани правник 
Контакт телефон: 032/711-670 локал 101 
 
 

Председник комисије 
                                                                                                             Владимир Папић 
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                                                                                                     Прилог бр. 3 

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

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
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 

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 

4) да је поштовао обавеза које произлазе из важећих 
     прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
     заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази  
     у време подношења понуде 
5)  да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне     
     набавке 

Испуњеност свих напред наведених услова правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

5) Решење Министарства здравља о издавању дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке и Решења 
АЛИМС-а за понуђена добра 

Доказ из тачке 2 и 3 не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
 

 4



 
Испуњеност напред наведених услова из тачака од 1 до 3 понуђач може доказати и достављањем копије Решења о упису у 
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 
Испуњеност свих напред наведених услова предузетник као понуђач доказује достaвљањем следећих доказа: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 
2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

4) изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
      прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
      заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
      у време подношења понуде 
5) Решење Министарства здравља о издавању дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке и Решења 

АЛИМС-а за понуђена добра 
Доказ из тачке 2 и 3 не може бити старији од 2 месеца пре отварањa понуда. 
 

Испуњеност напред наведених услова из тачака од 1 до 3 понуђач може доказати и достављањем копије Решења о упису у 
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
 
Понуђач је дужан да за све партије хируршког конца за које конкурише достави оригинални каталог и узорке за сваку ставку из 
партије како би се доказало да је понуђено добро у складу са предвиђеним спецификацијама из конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Председник комисије 
                                                                                                               Владимир Папић 
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    Прилог бр. 4 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављeна на српском језику. 
Део понуде који се односи на техничке карактеристике (тестови независних лабораторија, сертификати, каталози...) може да 
буде и на неком страном језику. 
Понуда мора бити достављена на обрасцима које понуђач добија од наручиоца. 
Јавна набавка је обликована по партијама.  
Сваки образац у конкурсној документацији мора бити попуњен, потписан и оверен печатом. 
Рок важења понуде мора бити 60 дана од дана отварања понуда. 
Испорука предмета овог уговора мора бити максимално до 3 дана од дана достављања поруџбине. 
Плаћање за набавку је 60 дана од дана достављања рачуна. 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду у писменој форми. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани. 
Понуду могу поднети и група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења 
4) понуђачу који ће издати рачун 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди нити да учествује у више 
заједничких понуда. 
Цене у понуди морају бити изражене у динарима. 
Понуђач може у понуди да достави доказ да нуди добра домаћег порекла. Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег 
порекла, наручилац ће пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се 
изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.  
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Комуникација у поступку јавне набавке се врши писаним путем, односно путем поште на адресу Општа болница Горњи 
Милановац, Војводе Милана бр. 37, електронске поште на адресу vladepapic@gmail.com или факсом на број 032/711-181. 
После отварања понуда додатна објашњења од понуђача могу се тражити писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа цена партије. Уколико две или више понуде имају исту понуђену најнижу цену 
партије додела уговора ће се извршити оном понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целокупног поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако 
законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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 предузме пре истека рока за подношење понуда а након 
истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. 
После доношења Одлуке о додели Уговора и Одлуке о обустави поступка рок за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 
Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права садржи: 
-назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
-назив и адресу наручиоца 
-податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
-повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
-чињенице и доказе којима се повреде доказују 
-потврду о уплати таксе  
-потпис подносиоца. 
Уговор о јавној набавци биће закључен са изабраним понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана од дана протека рока 
за подношење захтева за заштиту права. 
Изабрани понуђач дужан је да достави наручиоцу приликом закључења Уговора о јавној набавци меницу као средство 
обезбеђења уговорних обавеза у висини 10% вредности Уговора о јавној набавци без урачунатог пдв-а. 
 

                                                                                                                                  Председник комисије 
                                                                                                                                                                           Владимир Папић 
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  Прилог бр. 5 
 

Образци понуде за јавну набавку лекова и санитетског материјала 
 

 
Понуда бр.____________од_____________године за јавну набавку лекова и санитетског материјала 
 
 
5.1. Подаци о понуђачу-Табела 1 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Име особе за контакт  
e-mail  
Телефон  
Телефакс  
ПИБ  
Матични број понуђача  
Шифра делатности  
Назив банке и број рачуна  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
 
 
Датум:________________________                                                  ЗА ПОНУЂАЧА 
                                                                                                  ____________________________ 
 
 

 8



5.2. Начин подношења понуде - Табела 2 
 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

1) 
 

Назив подизвођача  

 
 

Адреса  

 
 

Матични број  

 
 

ПИБ  

 
 

Име особе за контакт  

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 

Адреса 
 

 

 
 

Матични број  

 
 

ПИБ  

 
 

Име особе за контакт  

 
 

                                                   ЗА ПОНУЂАЧА 
 ______________________ 
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5.3. Комерцијални подаци понуде - Табела 3 
 

 SANITETSKI I POTROSNI MATERIJAL 
 

  

PARTIJA 1 GAZA   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 SANITETSKA GAZA 100m x 80 cm (17niti /cm2) površinska 
masa min. 23.5 Ph Jug IV 

bala 800  

PARTIJA 2 SANITETSKA VATA jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 naziv dobra       
 SANITETSKA VATA a 1 kg pamuk 100% Ph Jug IV kg 400  

PARTIJA 3 PAPIRNA VATA   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 PAPIRNA VATA a 1 kg Ph Jug IV kg 800  

PARTIJA  4  KALIKO ZAVOJI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 kaliko zavoj sa utkanim rubom 6(5)cm x 5m kom 6000  
 kaliko zavoj sa utkanim rubom 8 cm x 5m kom 6000  
 kaliko zavoj sa utkanim rubom 10 cm x 5m kom 6000  
 kaliko zavoj sa utkanim rubom 12 cm x 5 m kom 4000  
 kaliko zavoj sa utkanim rubom 15 cm x 5 m kom 4000  
 Napomena: pamuk 100%, gustina tkanja 14+10 niti/cm2, u 
pojedinačnom celofanskom pakovanju-dostaviti proizvođački 
sertifikat 
 
 

               Ukupna vrednost  
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PARTIJA 5 ELASTIČNI ZAVOJI-SREDNJE JAKE KOMPRESIJE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 elastični zavoj  10 cm x 5 m  kom 200  
 elastični zavoj  15 cm x 5 m  kom 1200  
 elastični zavoj  15 cm x 10 m  kom 200  
 Napomena: Istegljivost 280-300%, gustina tkanja osnova 14 niti, 
potka 24-dostaviti proizvođački sertifikat 

 
        Ukupna vrednost 

 

PARTIJA 6 ELASTIČNI ZAVOJI SREDNJE ISTEGLJIVOSTI I BLAGE    
 KOMPRESIJE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 elastični zavoj 6 cm x 4m kom. 3000  
 elastični zavoj 8 cm x 4m kom. 3000  
 elastični zavoj 10 cm x 4m kom. 3000  

 elastični zavoj 12 cm x 4m kom. 3000  
 elastični zavoj lepljivi 6 cm x 20m kom. 50  
 elastični zavoj lepljivi 12 cm x 20 m kom. 50  
 Ukupna vrednost   

PARTIJA 7 GIPSANI ZAVOJ I PODLOGE ZA GIPS   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 gipsani zavoj 8 cm x 3 m kom 400  
 gipsani zavoj 10 cm x 3 m kom 400  
 gipsani zavoj 12 cm x 3 m kom 600  
 gipsani zavoj 15 cm x 3 m kom 600  
 gipsani zavoj 20 cm x 3 m kom 600  
 podloga za gips 10 cm x 3m kom 300  
 podloga za gips 15 cm x 3m kom 300  
 podloga za gips 25 cm x 3m kom 300  
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 Ukupna vrednost   

PARTIJA 8 GIPSANI ZAVOJ -PLASTIČNI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 plastični cirkularni gips 7.5 cm x 3.6m kom 5  
 plastični cirkularni gips 10  cm x 3.6m kom 2  
 plastični cirkularni gips 12.5 cm x 3.6m kom 2  
 plastični  gips za izradu longeta 5 cm x 3.6 m kom 4  
 plastični gips  za izradu longeta 7.5 cm x 3.6 m kom 4  
 plastični  gips  za izradu ongeta 12.5 cm x 3.6 m kom 2  
 plastični gips  za izradu longeta 15 cm x 3.6 m kom 2  
 Ukupna vrednost   

PARTIJA 9 SKALPEL NOŽIĆI-STANLESS STEEL   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 SKALPEL NOŽIĆI br.10 a 100 pak 10  
 SKALPEL NOŽIĆI br.11 a 100 pak 10  
 SKALPEL NOŽIĆI br.15 a 100 pak 10  
 SKALPEL NOŽIĆI br.20 a 100 pak 10  
 SKALPEL NOŽIĆI br. 22 a 100 pak 10  
      
 Napomena: Ponudjeno dobro mora odgovarati standardu ISO 
7740 i ISO 7153 -1, da je izrađeno od visokokvalitetnog čelika, 
da poseduje oštar vrh nožića, da ima 0% nečistoća 

     

  ukupna vrednost   

PARTIJA 10 SISTEMI ZA INFUZIJU I   
 jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Naziv dobra      
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 PVC  sistemi za infuziju kom 50000  
 Pvc  sistemi za infuziju sa luer lock sistemom kom. 20000  
 PVC sistemi za davanje transfuzije - sa plasticnom iglom kom. 3000  
 BEBI sistemi za infuziju kom. 1200  

   
ukupna vrednost  

 

 

PARTIJA 11  SISTEMI ZA DAVANJE INFUZIJE    II   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 sistemi za davanje citostatika ,bez PVC -a sa filterom 0.2nm kom 300  
 Sistemi za infuziju za fotoosetljive lekove kom 300  
 Sistemi za infuziju sa filterom za vazduh i tečnost ,bez DEHP-a kom 6000  
 Set za gravitacionu inf.sa integrisanim regulatorom protoka za 
precizno doziranje,bez latexa I DEHP-a, sa injekcionim portom 
za dodatnu bolus terapiju-brojac kapi 

kom 600  

 ukupna vrednost  
 

 

PARTIJA 12 SPECIFIČNA PLASTIKA I IV KANILE jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Mandrene kom 1000  

 Iv kanila od 18-24 G sa utisnutom kontrastnom 
linijom,injek.portom na sredini krilaca,hidrofobnim stoperom krvi 
sa mogućnošću dorzalne verzije(18G-dužina 33mm,20G-dužina 
25mm) obavezno dostaviti uzorak 

kom 12000  

 trokrake slavine kom 300  
 zaštitni zatvarač za boce sa antibakterijskim filterom kom 1200  
 zaštitni zatvarač za boce sa filterom protiv toksičnih aerosola kom 1200  
 set za transfer sterilnih tečnosti kom 400  
                                                                                                                                            ukupna vrednost  
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PARTIJA 13 SISTEMI I SPRICEVI ZA INFUZIONU PUMPU B.BRAUN   

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Spric za perfusor FM kom 100  
 Tubinzi za B.Braun perfuzionu pumpu kom 100  
 Sistemi za Infusomat FM infuzionu pumpu sa silikonskim delom kom 100  
 ukupna vrednost   

PARTIJA 14 SPINALNE IGLE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 spinalne igle 22,25,26 kom 200  
 set za epiduralnu anesteziju kom 10  
 igle za nervnu stimulaciju kom 10  
 centralni venski kateter(dvo/trolumenski) sa V iglom i rtg linijom kom 20  
 

                                                                              ukupna vrednost 
 

PARTIJA 15 JANKAUEROV SET   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 jankauerov set CH 25 kanila 6mm spojena sa linijom kom 600  
 Jankauerov set CH 30 kanila 8mm spojena sa linijom kom 300  
 jankauerov set CH 30 kanila 10mm spojena sa linijom kom 300  
 jankauerov set za ileus CH 30 kanila 10mm sa krivinom duž.200 
mm 

kom 200  

 
 
 

                                                               ukupna vrednost   
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PARTIJA 16 MUKOSI-set za sukciju   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Set za sukciju beba -sa dve komore  CH 10 kom 600  
 drenažna vakuum boca -500 ml harmonika kom 30  
 abdominalni dren ,silikonski ,sa RTG linijom,CH 15,24,27,30,33 kom 300  
 aspiracioni kateter  CH 8,10,12,14,16 kom 600  
 gastrične sonde CH 22,24,26 kom 300  
                                                                                                                      ukupna vrednost   

PARTIJA  17 URIN KESE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Sterilnu urin kese s ispustom i poklopcem a 2 l kom 2400  

PARTIJA 18 FOLI KATETERI    
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 latex foli kateteri (dvolumenski)sa balonom CH 8,10,12 kom 100  
 latex foli kateteri (dvolumenski)sa balonom CH 14,16,18.20,22 kom 2000  
 latex foli kateteri (trolumenski) sa balonom CH18,20 kom 60  
 ukupna vrednost   

PARTIJA 19 REKTALNI KATETERI    
 naziv dobra  jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 REKTALNI KATETERI br 28.30. kom 500  

PARTIJA 20 FOLI KATETERI-SILIKONSKI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-
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om 
 foli kateter silikonski CH 18,20  kom 200  

PARTIJA 21 ANTIBAKTERIJSKI FILTERI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 antibakterijski filteri sa HME kom 600  

PARTIJA 22 SET ZA OKSIGENACIJU   
 naziv dobra  jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 nazalni oksigeni set kom 400  
 maske za inhalaciju za odrasle (obična maska) kom 20  
                                                                                 ukupna vrednost   

PARTIJA 23 NELATON KATETERI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 nelaton kateter CH 14,16,18 kom 500  
 nelaton kateter-sa timan vrhom CH 16,18, kom 100  
                                                                                                                       ukupna vrednost   

PARTIJA 24 FOLI KATETERI-TROLUMENSKI-OPERATIVNI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 foli kateter ,trolumenski operativni CH 18,20 kom 30  

PARTIJA 25 INTRAVENSKE KANILE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 IV kanila  CH 16 kom 300  
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 IV kanila  CH 17 kom 300  
 IV kanila  CH 18 kom 6000  
 IV kanila  CH 20 kom 6000  
 IV kanila  CH 22 kom 6000  
 IV kanila CH 24 kom 4000  
                                                                                                                          ukupna vrednost   

PARTIJA 26 TUBUSI ENDOTRAHEALNI   

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.5.0 kom 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.5.5 kom 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.6.0 kom 100  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.6.5 kom 100  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.7.0 kom 400  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.7.5 kom 500  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.8.0 kom 500  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.8.5 kom 120  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM br.9.0 kom 20  
                                                                                                    ukupna vrednost   

PARTIJA 27 ENDOTRAHEALNI TUBUSI -ARMIRANI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 5.0 kom. 20  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 5.5 kom. 20  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 6.0 kom. 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 6.5 kom. 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 7.0 kom. 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 7.5 kom. 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 8.0 kom. 30  
 ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA BALONOM-ARMIRANI 8.5 kom. 20  
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                                                            ukupna vrednost  

 

PARTIJA 28 PVC ŠPRICEVI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 pvc spric a 2 ml trodelni kom 30000  
 pvc spric a 5 ml trodelni kom 60000  
 pvc špric a 10 ml trodelni kom 60000  
 pvc špric a 20 ml trodelni  kom 60000  
 pvc špric insulinski trodelni kom 8000  
 pvc špric a 50 ml rodelni  kom 200  
                                                                           ukupna vrednost   

PARTIJA 29 PVC IGLE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 pvc igle 0.45 kom 6000  
 pvc igle 0.6 kom 2000  
 pvc igle 0.8 kom 50000  
 pvc igle 1.2  kom 60000  
  

                                                                           ukupna vrednost  
 

PARTIJA 30 PLASTIKA   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 pvc guske kom 20  
 pvc lopate kom 10  
 pvc poude za urin sterilne kom 12000  
 pvc posude za feces 
 

kom 1200  

 pvc epruvete a 50 ml ,konusne sa poklopcem 
sterilne,graduisane 

kom 1200  
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 pvc epruvete a 10 ml(10mm x 160mm)sa poklopcem sterilne kom 12000  
 pvc petri posude ,diametar 90-100mm kom 15000  
 

                                                                                                 Ukupna vrednost 
 

PARTIJA 31 EKG PAPIR   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 EKG  MAC 400 – 80mmx90mmx200 (listići) kom 120  
 EKG MAC 1200 – 210mmx295mmx150 (listići) kom 100  
 EKG MAC 3500 -210mmx280mmx180 (listići) kom 100  
 EKG papir 62mmx45mm -ili odgovarajuće-za EKG aparat 
CARDIPIA 203N (rolna) 

kom 25  

 EKG papir 80mm x 45mmx13,3m – ili odgovarajuće-za aparat 
ADAN SE-300 (rolna) 

kom 300  

                                                                                                                        ukupna vrednost   

PARTIJA 32 PAPIR ZA UZ STANDARD   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 papir za UZ standard 110 mm x 20 m kom 200  

PARTIJA 33 GEL ZS UZ   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 gel za UZ a 1 kg kom 200  
 gel za UZ a 250 g kom 200  
                                                                       ukupna vrednost   

PARTIJA 34 HIRURŠKE RUKAVICE I   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 hirurške rukavice sterilne br.7.0 par 3000  
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 hirurške rukavice sterilne br.7,5 par 5000  
 hirurške rukavice sterilne br.8.0 par 5000  
 hirurške rukavice sterilne br.8.5 par 5000  
  

ukupna vrednost 
 

 Napomena za partiju 34- Hirurške sterilne rukavice za OP blok, 
od latexa, blago puderisane, potpuno anatomski oblikovane, 
debljina na dlanu min 0.14mm (jednostruko), sila kidanja ≥ 12N, 
nivo kvaliteta AQL ≤ 1,0 posle pakovanja, nivo proteina < 30 
mikrograma proteina po gramu rukavice, (Lowry metod), nivo 
endotoksina < 0.1 EU/ml, za dokazivanje nivoa proteina i 
endotoksina potrebno dostaviti test nezavisne laboratorije 

  

PARTIJA 35 HIRURSKE RUKAVICE  II   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 hirurške rukavice -sterilne,7.7.5,8.8.5; par 10000  
                                                                                              ukupna vrednost   

PARTIJA 36 HIRURSKE KAPE ,MASKE , KALJAČE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
   
 hirurške kape kom 8000  
 hirurške maske sa trakom kom 10000  
 hirurške kaljače kom 9000  
                                                             ukupna vrednost   

PARTIJA 37 LATEX PREGLEDNE RUKAVICE   
   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 latex pregledne rukavice vel. S,M,L,XL kom 300000  
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PARTIJA 38 PVC RUKAVICE  jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 PVC rukavice a 100 kom 60000      

  
ukupna vrednost 

 

PARTIJA 39 OBLOGE ZA RANE I   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 alginatna obloga sa medicinskim medom 5 cm x 5cm pakovanj

e 
10  

 alginatna obloga sa medicinskim medom 10 cm x 10 cm pakovanj
e 

10  

 
ukupna vrednost 

 

PARTIJA 40 OBLOGE ZA RANE II   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
   
 hidrofiber obloga sa jonima srebra 10 cm x 10cm pakovanj

e 
10  

 hidrofiber obloga sa jonima srebra 2 cm x 45cm pakovanj
e 

10  

 hidrofiber penasta obloga sa silikonom 12.5 cm x 12.5cm pakovanj
e 

10  

 hidrofiber obloga sa jonima srebra,EDTA i benzetonijumom pakovanj
e 

30  

                                                                       ukupna vrednost  

PARTIJA 41 OBLOGE ZA RANE III   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
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 hidroaktivna obloga za eksudativne rane-nelepljiva 15 cm x 
15cm 

pakovanj
e 

5  

 hidroaktivna obloga za eksudativne rane-samolepljiva 15 cm x 
15cm 

pakovanj
e 

5  

 hidroaktivna pena za inficirane rane, nelepljiva 15cm x 15cm pakovanj
e 

30  

 hidroaktivna pena za inficirane rane, samolepljiva 15cm x 15cm pakovanj
e 

10  

  
ukupna vrednost 

 

PARTIJA 42 OBLOGE ZA RANE IV   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 antimikrobna hidrobalansna obloga 9 cm x 9cm pakovanj

e 
5  

 hidrobalansna obloga 9 cm x 9 cm pakovanj
e 

5  

 sterilna kompresa sa Ca-alginatom 10cm x 10cm pakovanj
e 

5  

 sterilna kompresa sa Ca-alginatom i jonima srebra 10cm x 
10cm 

pakovanj
e 

10  

 ukupna vrednost  

PARTIJA 43 OBLOGE ZA RANE  V   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 poliuretanska obloga sa silikonom 10 m x 10 cm pakovanj

e 
20  

 obloga za rane sa hidtrokoloidom 10 cm x 10 cm pakovanj
e 

20  

 impregrirana kompresa sa gelom za hlađenjem 15 cm x 15 cm pakovanj
e 

20  

 

ukupna vrednost 
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PARTIJA 44 SPRIC SA ZANET KLJUNOM   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 spric a 100 ml sa zanet kljunom kom 200  

PARTIJA 45 RTG FILMOVI –ANALOGNI ZELENI I HEMIKALIJE ZA 
RAZVIJANJE FILMOVA 

  

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Ro film 18 x 24 zeleni kom 6000  
 ro film 24 x 30 zeleni kom 6000  
 ro film 30 x 40 zeleni kom 6000  
 ro film 35 x 35 zeleni kom 6000  
 ro film 35 x 43 zeleni kom 6000  
 komplet razvijač komplet 24  
 komplet fixir komplet 24  
  

Ukupna vrednost
 

PARTIJA 46 RTG FILMOVI ANALOGNI PLAVI jed.mere količina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om

ukupna 
vrednost 

bez pdv-a

ukupna 
vrednost 

sa pdv-
om 

 ro film 35 x 35 plavi kom 8000  
PARTIJA 47 RTG FILMOVI MAMOGRAFSKI    

 ro film 18 x 24  mamografski kom 3000  
 ro film 24 x 30  mamografski kom 3000  
 ukupna vrednost  

PARTIJA 48 DIGITALNI FILMOVI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 DVB 25 X 30 kom 2000  
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 DVB 35 X 43 kom 2000  
 DVM 18 X 24 kom 250  
 DVM 25 X 30 kom 1500  
   
                                                                                   ukupna vrednost   

PARTIJA 49 PANCH ZA BIOPSIU MEKIH TKIVA   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 PANCH za biopsiju promera 2mm,3mm kom 50  

PARTIJA 50 KOPCE ZA PUPCANU VRBCU,NARUKVICA ZA MAJKU I 
BEBU 

  

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 kopce za pupcanu vrpcu-sterilne kom 450  
 narukvice za majku I bebu-komplet kom 450  
                                                                          ukupna vrednost   

PARTIJA 51 STAKLO   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 predmetna stakla a 50 pakovanj

e 
120  

 predmetna stakla a 50-brusena pakovanj
e 

240  

 pokrovna stakla 24X50 a 100 kom pakovanj
e 

240  

 Napomena: Dostaviti Rešenje ALIMS    
                                                                                                 ukupna vrednost  
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PARTIJA 52 PAPIRNE KESICE ,USNICI ZA SPIROMETAR   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 usnici za spirometar -28mm kom 12000  
 papirne kesice za lekove 7cm x 10 cm-ili priblizno kom 6000  
 papirne kesice za lekove 10cm x 15 cm-ili priblizno kom 1000  
  

                                                                                             ukupna vrednost  
 

PARTIJA 53 SPATULE ,STAPICI.KOMPLET ZA BRIS   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 drvene spatule a 100 kom pakovanj

e 
150  

 drveni stapici s100kom  pakovanj
e 

150  

 drveni stapici s100kom sa namotajem vate,pojedinacno 
pakovani-strilni 

pakovanj
e 

240  

 komplet za uzimanje brisa-epruveta pojedinaco pakovano-
sterilno a 100 

pakovanj
e 

120  

                                                                                                      ukupna vrednost   

PARTIJA 54 PVC nastavci za pipete   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 PVC nastavak za automatsku pipetu marke Brand 2-200nl kom 60000  

PARTIJA 55 EKG elektrode,pumpice,stipaljke   

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 ekg-elektrode sa gelom kom 9000  
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 grudno usisne elektrode a 6 kom pakovanj
e 

10  

 stipaljke za ekg -aparate a 4 kom pakovanj
e 

10  

  
ukupna vrednost 

 

PARTIJA 56 FLASTERI NA PLATNU I SVILI   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 flaster na platnu 5cmx5m kom 5000  
 flaster na svili 5cmx5m kom 4000  
                                                                                                                                                                               Ukupna vrednost  

PARTIJA 57 HIPOALERGIJSKI FLASTERI jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om

ukupna 
vrednost 

bez pdv-a

ukupna 
vrednost 

sa pdv-
om 

 flaster hipoalergijski 5 cm x10 m kom 120  
 flaster hipoalergijski 28 cm x10 m kom 120  
  

ukupna vrednost
 

PARTIJA 58 HIPOALERGIJSKI PLASTIFICIRANI FLASTERI jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om

ukupna 
vrednost 

bez pdv-a

ukupna 
vrednost 

sa pdv-
om 

 Prozirni,perforirani,hipoalergijski flaster,dimenzija 5cmx914cm kom 1000  

 Hirurški flaster na beloj osnovi od rayon ploiestera, sa 
perforacijama na 5cm, bez zaštitnog papira, hipoalergijski, 
dimenzija 5cmx9,14m 

kom 1000  

 Flaster za bezsavno zatvaranje rana,ojacano poprecnim 
flamentima, dimenzija 12mm x 100mm,a 6 kom 

pakovanj
e 

10  

 Prozirni flaster za zaštitu centralne venske kanili sa 
hlorheksidinom,dimenzija 8.5cm x 11.5cm i10 cm x15.5cm 

kom 20  

 Flaster za zatvaranje i zaštitu ubodnih mesta kod endoskopskih 
metoda  60 mm x 48mm a 3 kom 

kom 20  

                                                                                                                                                                         ukupna vrednost   
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PARTIJA 59 STERILNE  OPERATIVNE FOLIJE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Sterilna operativna folija za operativno polje 30cm x 2cm,35cm 
x 35cn ili priblizna velicina op.polja 

kom 50  

PARTIJA 60 TRAKE ZA STERILIZACIJU   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Indikatoor trake za suvu sterilizaciju kom 20  
 Indikatoor trake za vlaznu(autoklav) sterilizaciju kom 20  
  

ukupna vrednost 
 

PARTIJA 61 SKALPEL NOŽIĆI -CARBON STEEL   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Skalpel nožići carbon steel 10,11,15,20,22. a 100 kom pak 20  
 Napomena: Ponuđeno dobro mora ispunjavati standard ISO 
7740 I BS 2982 

  

 ukupna vrednost   

PARTIJA 62 GLUKOZA   

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Glukoza monohidrat Ph Eur kg 30  
 Napomena: Potrebno dostaviti Rešenje Ministarstva zdravlja za 
promet farmaceutskim supstancama u originalnom pakovanju 
kao i proizvođački sertifikat analize sa logom proizvođača i 
imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u 
promet (QA/QP) i sertifikat analize referentne laboratorije. 
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Proizvođač farmaceutskih supstanci mora biti upisan u registar 
proizvođača-dostaviti Potvrdu Ministarstva zdravlja 

PARTIJA 63 ALKOHOL   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
   
 Alkohol 96% Ph Eur litar 1200  
 Alkohol apsolutni 99.9% litar 150  
 Napomena: Potrebno dostaviti Rešenje Ministarstva zdravlja za 
promet farmaceutskim supstancama u originalnom pakovanju 
kao i proizvođački sertifikat analize sa logom proizvođača i 
imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u 
promet (QA/QP) i sertifikat analize referentne laboratorije. 
Proizvođač farmaceutskih supstanci mora biti upisan u Registar 
proizvođača-dostaviti Potvrdu Ministarstva zdravlja 

   

                                                                                                                                                                             ukupna vrednost  

PARTIJA 64 FORMALDEHID   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
   
 Formaldehid 37% litar 30  
 Formaldehid 4% puferovan litar 200  
 ukupna vrednost  

PARTIJA 65 FARMACEUTSKE SUPSTANCE    
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
   
 Glicerolum a 1l Ph Eur litar 60  
 Parafinsko  ulje a 1l Ph Eur litar 20  
 Cvrsti parafin Ph Eur kg 25  
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 Benzin medicinski a 1l Ph Jug IV litar 120  
 Hidrogen 30% Ph Eur litar 60  
 Talk pulvis Ph Eur kg 20  
 Acidi borici pulvis Ph Eur kg 5  
 KJ pulvis Ph Eur gr 500  
 Vaselinum album Ph Eur kg 50  
 Napomena: Potrebno dostaviti rešenje Ministarstva zdravlja za 
promet farmaceutskim supstancama u originalnom pakovanju 
kao i proizvođački sertifikat analize sa logom proizvođača i 
imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u 
promet (QA/QP) i sertifikat analize referentne laboratorije. 
Proizvođač farmaceutskih supstanci mora biti upisan u Registar 
proizvođača-dostaviti potvrdu Ministarstva zdravlja 

   

                                                                                                                                  ukupna vrednost   

PARTIJA 66 IGLE ZA BIOPSIJU ZA PIŠTOLJ PANJUK   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Igle za TRUS biopsiju prostate 18G X 20cm kom 20  

PARTIJA 67 AMBALAŽA ZA STERILIZACIJU I   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Rolna ravna 30 cm x 200 m kotur 12  
 Rolna ravna 35 cm ili 40 cm x 200 m kotur 12  
 Ultra rolna 320 cm x 70m kotur 6  
 Ultra rolna 420 cm x 70m kotur 2  

                                                                                                                                                                           ukupna vrednost   

PARTIJA 68 INDIKATORI ZA KONTROLU STERILIZACIJE U 
AUTOKLAVU 

  

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
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 hemijski indikator klase V-indikator parne sterilizacije kom 1000  
 Bowi dick test kom 50  
                                      Ukupna vrednost   

PARTIJA 69 ČARAPE ZA VENE   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 graduisana kompresivna bandaža S,M,L,XL.XXL,bez podčarape
stepena kompresije 35-40 mmHg,sa pamučnom osnovom 

kom 15  

PARTIJA 70 ČARAPE ZA ULCUS    
 naziv dobra jed.mere količina proizv. cena po jm cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 

vrednost 
bez pdv-a

ukupna 
vrednost 

sa pdv-
om 

 Dvoslojna čarapa za Ulcus Cruris S,M,L,XL,XXL kom 20  
PARTIJA 71 KOMPRESIVNA ELASTIČNA BANDAŽA SA PODČARAPOM   

 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 višeslojna kompresivna bandaža graduisanog pritiska od 40 
mmHg spoljna čarapa 23-32mmHg podčarapa 15-20mmHg sa 
pamučnim vlaknima do kože 

kom 30  

 
Ukupna vrednost

 

PARTIJA 72 SETOVI  ZA LEČENJE RANA NEGATIVNIM PRITISKOM   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Kanister za jednokratnu upotrebu kom 30  
 set mali -sunđer 10cm x7.5 cm,crevo za povezivanje sa 
kanisterom 

kom 5  

 set srednji- sunđer  18 cm x 12.5cm ,crevo za povezivanje sa 
kanisterom 

kom 10  

 set veliki -sunđer 25.6cm x 15cm ,crevo za povezivanje sa 
kanisterom 

kom 20  
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 petokanalno crevo sa lepljivim diskom kom 10  
 okluzivna sterilna samolepljiva folija kom 20  
                                                                                                                                                                      ukupna vrednost   

PARTIJA 73  HEMIKALIJE  ZA PATOLOGIJU   
 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm

bez pdv-a
cena po jm sa 

pdv-om 
ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 KSILOL po Merck-u ili ekvivalentan litar 240  
 papanikolau I a 500 ml po Merck-u ili ekvivalentan pak 10  
 papanikolau II a 500 ml po Merck-u ili ekvivalent pak 10  
 papanikolau III a 500 ml po Merck-u ili ekvivalent pak 10  
 Hematoksilin a 500 ml  pak 6  
 Parafin čvrsti 52-54 C kg 100  
 bio maunt a 500 ml ili ekvivalent pak 10  
                                                                                                                                               ukupna vrednost   

PARTIJA 74 naziv dobra jed.mere kolicina proizvodjac cena po jm
bez pdv-a

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost 
bez pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 
 Nožići za mikroton uski pak 12  
 Nosači parafinskog tkivnog bloka kom 6000  
                                                                                                                                                   ukupna vrednost   

 
PARTIJA 75 –Hirurški konci - Sintetski resorbtivni-polifilament-Poliglicolyc acid 
Naziv i debljina 

konca 
Oblik igle, 

dužina igle i 
konca 

Količina po 
komadu 

Proizvođač Cena po 
jedinici mere 

bez pdv-a 

Cena po 
jedinici mere sa 

pdv-om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

PGA 4/0 okrugla 22 mm 
1/2,75 cm 

120      

PGA 3/0 okrugla 26 mm 
1/2,75 cm 

240      
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PGA 2/0 okrugla 27 mm 
5/8,75 cm 

60      

PGA 2/0 okrugla 36 mm 
1/2,75 cm 

60      

PGA2/0 okrugla 40 mm 
1/2,75 cm 

480      

PGA 0 okrugla 36 mm 
1/2,90 cm 

180      

PGA 0  okrugla 40 mm 
1/2,90 cm  

360      

PGA 1  okrugla 40 mm 
1/2,90 cm 

180      

PGA 1 okrugla 25mm 
3/8,75 cm  

60      

PGA 2 okrugla 48 mm 
1/2,90cm 

600      

                                         Ukupna vrednost sa pdv-om 
 
Napomena za partiju 75: Ponuda će biti prihvatljiva za naručioca ako su odstupanja od traženih dužina igli i konaca +-3% 
 
 
 
PARTIJA 76 –Hirurški konci – Sintetski resorbtivni Polyglactin 910 - obložen triklosanom  
Naziv i debljina 

konca 
Oblik igle, 

dužina igle i 
konca 

Količina po 
komadu 

Proizvođač Cena po 
jedinici mere 

bez pdv-a 

Cena po 
jedinici mere 

sa pdv-om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Polyglaktin 910  
4/0 

okrugla 22mm 72      

Polyglaktin 910  
3/0 

okrugla 26mm 144      

Polyglaktin 910  
2/0 

okrugla 30mm 72      

Polyglaktin 910  
0 
 

okrugla 30mm 144      
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Polyglaktin 910  
1 

okrugla 30mm 144      

Ukupna vrednost sa pdv-om 
 

Napomena za partiju 76: Ponuda će biti prihvatljiva za naručioca ako su odstupanja od traženih dužina igli i konaca +-3% 
 
 

PARTIJA 77-Hirurški konci - Sintetski resorptivni - brzo vezujući-Poliglycolic acid 
Naziv i debljina 

konca 
Oblik igle, 

dužina igle i 
konca 

Količina po 
komadu 

Proizvođač Cena po 
jedinici mere 

bez pdv-a 

Cena po 
jedinici mere 

sa pdv-om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

PGA rapid 3/0 Okrugla 
1/2,26 mm, 

75cm  

36      

PGA rapid 3/0 okrugla 
1/2,22mm, 

75cm 

60      

PGA rapid 2/0 okrugla 
1/2,36mm,75 

cm 

60      

PGA rapid 2/0 okrugla 1/ 2, 
26mm, 75 cm 

180      

PGA rapid 0 okrugla 
1/2,36mm, 

75cm ili 90cm 

120      

PGA rapid 1 okrugla 1/2, 
40mm,75cm 

ili 90cm 

180      

Ukupna vrednost sa pdv-om 
 

Napomena za partiju 77: Ponuda će biti prihvatljiva za naručioca ako su odstupanja od traženih dužina igli i konaca +-3% 
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PARTIJA 78-Hirurški konci – Polidioxanon-obložen triklosanom 
Naziv i debljina 

konca 
Oblik igle, 

dužina igle i 
konca 

Količina po 
komadu 

Proizvođač Cena po 
jedinici mere 

bez pdv-a 

Cena po 
jedinici mere 

sa pdv-om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

PDS  1 LOOP  okrugla 
40mm,150 cm 

24      

PDS 1 LOOP okrugla 
50mm, 150cm 

24      

PDS 2/0  okrugla 
25mm, 75 cm 

72      

         Ukupna vrednost sa pdv-om 
 

Napomena za partiju 78: Ponuda će biti prihvatljiva za naručioca ako su odstupanja od traženih dužina igli i konaca +-3% 
 

PARTIJA 79-Hirurški konci- Sintetski neresorptivni polipropilen 
Naziv i debljina 

konca 
Oblik igle, 

dužina igle i 
konca 

Količina po 
komadu 

Proizvođač Cena po 
jedinici mere 

bez pdv-a 

Cena po 
jedinici mere 

sa pdv-om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

POLIPROPILEN 
6/0   

kožna 
16mm,3/8, 

45cm 

120      

POLIPROPILEN 
6/0   

kožna 
12mm,3/8, 

45cm 

36      

POLIPROPILEN 
5/0 

kožna 
16mm,3/8, 

45cm 

144      

POLIPROPILEN 
4/0 

kožna 
16mm,3/8,75 

cm 

144      

POLIPROPILEN 
4/0 

kožna 
19mm,3/8,75 

cm 

60      
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POLIPROPILEN 
4/0 

kožna 
24mm,3/8,75 

cm 

36      

POLIPROPILEN 
3/0 

kožna 
19mm,3/8,75 

cm 

240      

POLIPROPILEN 
3/0 

kožna 
24mm,3/8,75 

cm 

84      

POLIPROPILEN 
2/0 

kožna 
24mm,1/2 

75cm 

84      

POLIPROPILEN 
2/0 

kožna 25mm 
ili 26mm, 
3/8,75cm 

84      

POLIPROPILEN 
2/0 

 kožna 30mm 
3/8,75cm 

96      

POLIPROPILEN 
2/0 

 kožna 
40mm,3/8,75 

cm 
 

240      

POLIPROPILEN 
2/0 

okrugla 75 
mm, dupla, 

prava,100 cm 

24      

POLIPROPILEN 
0 

 kožna 36mm 
3/8,75cm 

240      

POLIPROPILEN 
1 

Kožna 45 mm 
ili 50mm, 3/8, 

90 cm 

240      

Ukupna vrednost sa pdv-om 
 

Napomene za partiju 79: U partiji 79 pod kožnom iglom se misli na hiruršku iglu obrnuto oštru (reverse cutting) 
Ponuda će biti prihvatljiva za naručioca ako su odstupanja od traženih dužina igli i konaca +-3% 
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PARTIJA 80-Hirurški konci - Prirodni neresorbovani lan 
Naziv i debljina 

konca 
Jedinica mere Količina po 

jedinici mere 
Proizvođač Cena po 

jedinici mere 
bez pdv-a 

Cena po 
jedinici mere 

sa pdv-om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

LANENI 
KONAC 100 

kalem 4      

LANENI 
KONAC 70 

kalem 4      

LANENI 
KONAC 50 

kalem 4      

LANENI 
KONAC 30 

kalem 4      

Ukupna vrednost sa pdv-om 
 

Napomena za partiju 80: Ponuda će biti prihvatljiva za naručioca ako su odstupanja od traženih dužina igli i konaca +-3% 
 
 

  LEKOVI              

R.b. 
partije 

naziv leka  jedinica 
mere 

oblik i jačina  količina  proizvodja
c 

cena po jm bez 
pdv-a 

cena po jm sa 
pdv-om 

ukupna 
vrednost bez 

pdv-a 

ukupna 
vrednost 
sa pdv-

om 

 

81 atropin sulfat   kom  ampula 1mg/1ml  1000    
82 Ca glukonat  kom  inj.10% u 10ml  1000    
83 Mg sulfat  kom  inf.20% a 100 ml  20    
84 glukoza   boca  ras.za inf 50%  20    
85 noradrenalin  amp  inj 1mg/ml  300    
86 phenilephrin  amp  inj 10mg/ml  200    
87 hloramfenikol  amp  inj 1000mg  50    
88 benzilpenicilin  amp  1 po 1mij  1200    
89 albendazol  tableta  1 po 200 mg  100    
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90 benzatinbenzilpenicili
n 

amp  inj,1.2mij  20    

91 chlorpromasin  amp  25 mg/ml  1000    
92 eritromicin   amp  inj 1000mg  50    
93 mitomicin  amp  1 pi 10 mg  30    
94 lidocain  boca  sprej 10%  10    
95 levomepronazin   tableta  1 po 100mg  1000    
96 litijum karbonat  kapsula  1 po 300mg  2000    
97 aminofilin   amp  amp 240(250)mg/10ml  12000    
98 nalixin hidrohlorid  amp  0.4mg/ml  100    
99 uromitexan  amp  inj. 400 mg  100    

100 propafenon  amp  35mg/10ml  600    
101 Natrijum hlorid 10%  amp  1 po 10ml  100    
102 Ephedrine chloridi  amp  1 po 25mg/ml  200    

 
Рок и начин плаћања :_________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Рок испоруке:________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Рок важења понуде:___________________________________________________________________________________________ 
Остале напомене везане за понуду:_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                               ЗА ПОНУЂАЧА 
                               __________________ 
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Прилог бр. 6 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде. 
 
 Врста трошкова 

 
Износ трошкова 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе. 
 
 
Датум:_____________                                                        Име и презиме овлашћеног лица 
                                                                                               ____________________________ 
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    Прилог бр. 7 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Закључен између следећих уговорних страна: 
1. Опште болнице Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац, коју заступа в.д.директор др Миро 

Лазаревић, хирург (наручилац) и 
2. ___________________________________________________________ (добављач) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка лекова и санитетског материјала за годишње 
потребе Опште болнице Горњи Милановац у складу са изабраном понудом бр. _________________ од_______________ године 
+/-25% у односу на уговорене количине. 
 

Члан 2. 
 

Наручилац се обавезује да изврши плаћање за набавку предмета овог уговора одложено у року од 60 дана од дана достављања 
рачуна.  
 

Члан 3. 
 
Добављач се обавезује да врши сукцесивно испоруку предмета овог уговора у року од___________дана од дана достављања 
поруџбине. 
 

Члан 4. 
 

Добављач гарантује да испоручена роба у смислу квалитета у потпуности одговара условима које је дао у понуди. 
 

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да достави наручиоцу  меницу као средство обезбеђења уговорних обавеза у висини 10% вредности 
Уговора о јавној набавци без урачунатог пдв-а. 
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Члан 6. 
 

Добављач и наручилац ће настојати да све несугласице које проистекну из примене овог уговора реше у доброј вољи а у 
случају спора пред надлежним Судом у складу са Законом. 
 

Члан 7. 
 

Овај уговор може се једнострано раскинути у писменој форми у случају неиспуњавања уговорних обавеза. 
 

Члан 8. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
 

Члан 9. 
 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 10. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и то по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну. 
 
 
 
 
 
 
 
        ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                         ЗА ДОБАВЉАЧА 
 
_________________________                     _______________________ 
 в.д.директор Опште болнице                             Овлашћено лице 
 др Миро Лазаревић, хирург 
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Прилог бр. 8 
 
 

Текст изјаве о поштовању обавеза 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да као понуђач 
поштујемо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 

 
Датум:                                    За понуђача 
______________                                                                       _______________                                                      
                                                                                                     Овлашћено лице 
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Прилог бр. 9 

 
 

ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да смо као 
понуђачи у предмету јавне набавке лекова и санитетског материјала за потребе Опште болнице 
Горњи Милановац поднели понуду независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум:                           За понуђача 
______________________                                  ___________________________ 
                                                                                            Овлашћено лице 
 
 


