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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

 

Назив наручиоца: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' 

Адреса: ул. Краљице Наталије 62, 11000 Београд 

ПИБ 100219891, 

Матични број 07035888, 

Интернет страница наручиоца: www.gakfront.org/klinika/kjp.php  

Служба за контакт: Одсек за јавне набавке, телефон: 011/20-68-408 – Радица  

Александрић, Иван Цвијовић. 

 

2. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (број поступка О14-16 за 2014. годину) су добра: потрошни 

материјал (медицински, санитетски, лабораторијски, рентгенски, папир за стерилизацију 

и медицинске апаратe, хемикалије и сл.), за потребе Гинеколошко-акушерске клинике 

''Народни фронт'' за период од наредних годину дана. Предмет јавне набавке је 

обликован по партијама: 

 

Redni 

br.partije Naziv artikla Jedinica mere 

Projektovana 

godišnja 

potrošnja 

vrednost    

procenjena 

1 aceton p.a. litar 4 1,408.00 

2 
dinatrijumhidrogenfosfat-12-hidrat 

p.a. gram 2,000 858.00 

3 

D(+)-Glucose monohydrate (koja 

odgovara zahtevima Ph Eur,BP,USP) 

a 25 kg, sa niskim sadržajem 

endotoksina pak 5 68,062.50 

4 

etanol apsolutni za upotrebu u 

patohistološkoj laboratoriji, 

registrovan kao medicinsko sredstvo litar 900 387,000.00 

  

etanol conc.  (96%) za upotrebu u 

patohistološkoj laboratoriji, 

registrovan kao medicinsko sredstvo litar 1,000 370,000.00 

5 
aethanol dil. (70%) kvalitet prema Ph 

Jug IV  litar 2,250 301,950.00 

6 benzin medicinski  litar 212 61,098.40 

7 formaldehid sol. conc. (37%) litar 212 37,078.80 

8 vodonik - peroksid sol. conc. (30%) litar 5 621.50 

9 jod (koji odgovara zahtevima Ph Eur) gram 1,500 18,150.00 

  kalijum jodid p.a.  gram 2,000 34,380.00 

10 
drveni štapić za bris (nesterilan), 

Ø2,8mm x 180mm kom. 75,000 65,175.00 

11 
plastične nesterilne epruvete 12/75 

4ml,bez zapušača kom. 86,700 116,351.40 

  čep za epruvetu 12/75 4 ml, nesterilnu kom. 6,800 3,590.40 

  

epruveta sa zapušačem,sterilna, 

plastična 16/100 od 10 ml , zapušač 

ne sme ispadati iz epruvete tj. mora 

čvrsto zatvarati epruvetu kom. 6,630 17,284.41 

http://www.gakfront.org/klinika/kjp.php


Page 4 of 84 

 

  
epruveta plastična konusna 

graduisana 16x100 kom. 9,350 30,340.75 

  
epruveta 30x115, 50ml, konusna sa 

stopom kom. 200 3,517.80 

  mikrokiveta ependorf od 1,5 ml kom. 12,750 14,025.00 

12 filter papir 580cm x 580cm kom. 595 8,508.50 

13 
skalpel nožići broj 22 (hirurški nožići 

broj 22) a 100 komada pak 110 65,824.00 

14 
četkica za citologiju 

(endocervikalana), 19 cm kom. 12,000 112,200.00 

  
drvena špatula za citologiju Ayre ili 

ekvivalent, 17,5cm kom. 12,000 39,600.00 

  
kasete sa poklopcem za fiksaciju 

materijala kom. 2,000 11,000.00 

  
medijum za smrznute rezove (za ex 

tempore) a 100ml pak 2 2,189.00 

  
triming nožići za podelu (130 mm) a 

50 komada pak 7 122,815.00 

  
mikrotomski nožići tip A35 a 50 

komada pak 2 35,090.00 

  
metalni orman za arhiviranje 5000 

pločica, mikroglas sistet ili ekvivalent 
kom. 4 48,180.00 

  

žilet za microtom tip 819 a 50 

kom.(microtomski nožići  tip 819 a 

50 kom.) pak 18 225,720.00 

15 

nastavak za automatsku pipetu žuti, 

dužine 50mm, ima graduaciju na 20μl 

i na 100μl za brzu promenu 

zapremine, CE sertifikovani u skladu 

sa IVD direktivom 98/79 EC kom. 34,000 18,326.00 

  

nastavak za automatsku pipetu plavi, 

dužine 70mm, ima graduaciju na 250, 

500 i 1000μl za brzu proveru 

zapremine, CE sertifikovani u skladu 

sa IVD direktivom 98/79 EC kom. 35,000 25,025.00 

16 
Petrijeva šolja,sterilna, prečnika 

55mm,plastična  kom. 1,000 6,050.00 

  
Petrijeva šolja,sterilna, prečnika 

90mm, plastična  kom. 37,000 244,200.00 

17 pokrovna stakla 24x32 a 100 kom. pak 10 1,056.00 

  pokrovna stakla 22x22 a 100 kom. pak 30 1,914.00 

  pokrovna stakla 24x40 a 100 kom. pak 400 45,320.00 

  pokrovna stakla 18x18 a 100 kom. pak 10 561.00 

  pokrovna stakla 20x20 a 100 kom. pak 50 3,025.00 

  pokrovna stakla 24x50 a 100 kom. pak 280 35,728.00 

  pokrovna stakla 24x24 a 100 kom. pak 40 4,400.00 

  pokrovna stakla 24x60 a 100 kom. pak 100 17,490.00 
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18 
predmetna stakla 76mm x 263mm 

nebrušena a 50 komada pak 40 4,180.00 

  

predmetna stakla 76mm x 263mm 

brušena površina a 50 komada - 

brušene površine, jednostrano, za 

pisanje pak 1,275 166,897.50 

19 stomatološka vata (tamponi)  kg 7 3,172.40 

20 
drveni štapić sa namotajem pamuka, 

nesterilan , 180mm  kom. 7,300 19,272.00 

21 bris uretralni žičani sterilni, u epruveti kom. 1,500 31,185.00 

22 eza plastična sterilna , 10µl kom. 2,500 6,325.00 

 
eza plastična sterilna , 1µl kom. 300 759.00 

23 staklene perle R 5mm  gram 1,500 1,105.50 

24 
čašica za urin sterilna, pojedinačno 

pakovana kom. 29,000 261,580.00 

25 

epruveta sa sterilnim podlogama za 

bakteriološku analizu urina-Urispekt 

ili ekvivalent kom. 2,000 148,500.00 

26 
MICROTAINER SST Tubes(serum 

gel) ili ekvivalent kom. 24,000 515,856.00 

  

MICROTAINER Contact - Activated 

lanceta plava (2mmx1,5mm) ili 

ekvivalent kom. 16,000 368,896.00 

  

vakum epruveta za uzimanje krvi - za 

biohemiju, 16 x 100mm, 9ml ili 

ekvivalent kom. 32,000 365,376.00 

  

vakum epruveta za uzimanje krvi - za 

hematologiju,13 x 75mm, 3ml ili 

ekvivalent kom. 22,400 215,600.00 

  
igla za vakum epruvetu za uzimanje 

krvi - zelena 21G (0,8 x 38mm)  
kom. 40,800 364,874.40 

  

igla za vakum epruvetu za uzimanje 

krvi - zelena 21G  sa indikatorom 

protoka kom. 500 5,962.00 

  

vakum epruveta za uzimanje krvi - za 

koagulaciju ,13 x 75mm; 4,5ml; 

0,5ml Na -citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 16,000 180,224.00 

  

vakum epruveta za uzimanje krvi - za 

sedimentaciju, 9,85 x 123mm; 

4,4ml;1,1 ml Na-citrata (0,129 

mol/L:3,8 W/V%) ili ekvivalent kom. 1,000 16,566.00 

  
držač (holder) za vakum epruvetu za 

uzimanje krvi -zeleni kom. 120 270.60 

  

vakum epruveta za uzimanje krvi -za 

koagulaciju ,13 x 75mm; 2,7ml; 

0,3ml Na -citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 5,500 61,952.00 

  vakum epruveta za uzimanje urina, kom. 300 3,649.80 
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4ml 

  
poveske za vađenje krvi , automatske 

sa kopčom tj.klikom  kom. 85 52,827.50 

27 
parafin u granulama Tt 52-

54°;HISTOVAX ili ekvivalent kg 210 118,965.00 

  
parafin u granulama Tt 56-58° 

;HISTOVAX ili ekvivalent kg 210 118,965.00 

28 

NEO-CLEAR a 5l ili ekvivalent-

(izoalkani C9-C11,umreženi 

ugljovodonici) a 5l; pak 80 353,533.84 

  
NEO-MOUNT a 500ml ili ekvivalent 

-(destilat petroleja) pak 7 20,020.00 

29 kedrovo ulje a 100 ml pak 6 7,880.27 

30 

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- rastvor 

1 bez metanola (Hematoxilin Harris) 

ili odgovarajući ml 4,000 13,706.00 

  

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- rastvor 

2  bez metanola (Orange G6) ili 

odgovarajući ml 4,000 10,549.00 

  

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- rastvor 

3  bez metanola (Polychromic) ili 

odgovarajući ml 4,000 13,552.00 

31 aspiracioni kateter br.6 kom. 350 3,565.10 

  aspiracioni kateter br.8 kom. 350 3,565.10 

  aspiracioni kateter br. 14 kom. 3,000 30,558.00 

  aspiracioni kateter br. 16 kom. 500 5,093.00 

  abdominalni dren br. 16 kom. 170 10,808.60 

  abdominalni dren br. 20 kom. 85 5,404.30 

  abdominalni dren br. 24 kom. 510 32,425.80 

  abdominalni dren br. 26 kom. 1,020 64,851.60 

  abdominalni dren br. 28 kom. 510 32,425.80 

  abdominalni dren br. 30 kom. 85 5,404.30 

  umbilikalni kateter br.8 kom. 1,530 42,916.50 

  umbilikalni kateter br.6 kom. 340 9,537.00 

  umbilikalni kateter br.4 kom. 340 9,537.00 

  
nazogastrični kateter (sonda) za 

ishranu br.6, L=50cm kom. 17,000 167,178.00 

  
nazogastrični kateter (sonda) za 

ishranu br.8, L=50cm kom. 3,400 33,435.60 

  nazogastrična sonda br.16 kom. 150 1,976.70 

  nazogastrična sonda br.18 kom. 150 1,976.70 



Page 7 of 84 

 

  nazogastrična sonda br.20 kom. 150 1,976.70 

  nazogastrična sonda br.22 kom. 150 1,976.70 

  oralni tubus br.7,5 sa balonom kom. 3,400 172,788.00 

  oralni tubus br.7 sa balonom kom. 600 30,492.00 

  oralni tubus br.6 sa balonom kom. 150 7,623.00 

  oralni tubus br.6,5 sa balonom kom. 150 7,623.00 

  oralni tubus br.2 bez balona kom. 300 15,609.00 

  oralni tubus br.2,5 bez balona kom. 400 20,812.00 

  oralni tubus br.3 bez balona kom. 200 10,406.00 

  oralni tubus br.3,5 bez balona kom. 200 10,406.00 

  oralni tubus br.4 bez balona kom. 200 10,406.00 

  oralni tubus br.4,5 bez balona kom. 200 10,406.00 

  sukcioni set br.8 (mukus set br.8) kom. 2,975 88,357.50 

  Redon dren br.16 kom. 200 5,720.00 

  
Jancauer set CH30 dužine 200cm,  sa 

integrisanom kanilom od 10mm 
kom. 1,275 352,027.50 

  
Jancauer set CH30 dužine 200cm,  sa 

integrisanom kanilom od 8mm 
  2,125 336,600.00 

  kateter po Foly-u br.16 kom. 5,950 240,201.50 

  kateter po Foly-u br.18 kom. 20 807.40 

  kateter po Foly-u br.20 kom. 20 807.40 

  kateter po Foly-u br.22 kom. 20 807.40 

  kateter po Foly-u br.12 kom. 10 403.70 

  kateter po Foly-u br.14 kom. 10 403.70 

  rektalni kateter br.28 kom. 50 925.00 

  rektalni kateter br.30 kom. 50 925.00 

  kateter  Nelaton br.16 L=40cm kom. 10,200 99,858.00 

32 

maska za oksigenaciju za odrasle sa 

klipsom za nos i crevom za dovod 

kiseonika od 210 cm  kom. 20 1,640.00 

  

kanila za oksigenaciju za odrasle sa 

nastavcima za dve nozdrve i crevom 

za dovod kiseonika od 210 cm kom. 150 6,300.00 

  

kanila za oksigenaciju za neonatuse 

sa nastavcima za dve nozdrve i 

crevom za dovod kiseonika od 210 

cm kom. 150 6,300.00 

33 

set za aspiraciju iz traheobronhijalnog 

stabla, sterilni, zatvoreni, tip CH6, za 

korišćenje 24h kom. 51 66,300.00 
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set za aspiraciju iz traheobronhijalnog 

stabla, sterilni, zatvoreni, tip CH8, za 

korišćenje 24h kom. 34 44,200.00 

34 
torakalni troakar dren dužine 8cm, 

8Fr kom. 20 57,200.00 

  
torakalni troakar dren dužine 8cm, 

10Fr kom. 20 57,200.00 

35 

centralni venski kateter , dvolumenski 

7FR/20cm sa Raulerson špricem, 

poliuretanski kom. 35 50,050.00 

36 

CONNECTA PLUS WHITE 3  ili 

ekvivalent, trokraka slavina otporna 

na dejstvo lekova,360° , sa klikom 

,bela, za infuzionu terapiju i 

monitoring kom. 3,500 80,850.00 

37 

CONNECTA PE  PRESURE LINE 

150 cm ili ekvivalent, konekcija za 

infuzioni monitoring od 

polietilena;PERFUSOR TUBING ili 

ekvivalent, tubing za perfuzionu 

pumpu, 150cm , 2,6 x 1,5mm kom. 5,900 253,110.00 

38 
igla velikog lumena za transfer 

tečnosti iz boce ili ekvivalent kom. 3,000 44,550.00 

39 EKG elektroda sa gelom kom. 18,000 86,922.00 

40 
irigator nastavak, rektalni, sa 

slavinom kom. 11,000 993,410.00 

  
irigator nastavak, vaginalni, sa 

slavinom kom. 1,000 82,500.00 

  irigator komplet kom. 7 4,389.00 

  štipaljka za pupak plastična kom. 7,500 115,500.00 

  
špatule plastične (sterilne; 

pojedinačno pakovane) za pregled kom. 300 1,320.00 

  identifikacioni broj za majku i dete kom. 6,000 301,620.00 

  narukvice za bebe kom. 6,000 122,760.00 

41 

hirurška kaljača od flisa,da se ne 

klizaju; dimenzije: dužina: 38cm+-

1cm; širina: 18cm+-1cm; boja:zelena 

;  gramaža materijala: 40 gsm+-2gsm kom. 112,000 504,000.00 

  

maska hirurška,  troslojna sa 

savitljivom trakom za nos; 

boja:zelena; dimenzija: 17,5 x 9,2 cm 

; gramaža materijala: 66 gsm+-3gsm   kom. 68,000 238,000.00 

  

kapa hirurška -beretka: propustljiva 

za vazduh, dimenzija 21”+-1/4”, boja: 

zelena,  gramaža materijala: 14 gsm+-

1gsm kom. 76,500 191,250.00 



Page 9 of 84 

 

  

mantil za jednokratnu upotrebu, 

propustljiv za vazduh, dimenzija 

21”+-1/4”, boja: zelena,  gramaža 

materijala: 25 gsm+-2gsm     kom. 2,975 163,625.00 

42 urin kese za bebe(pedijatrijske) 100ml kom. 11,000 89,177.00 

43 

urin kesa od 2l (sa nepovratnom 

valvulom i ispustom;transparentne 

strane kese,izgravirana merna skala u 

mililitrima -2000, linija za podatke o 

pacijentu, pojačane rupe za priključak 

na stalku, konusni konektor snap-on 

poklopac) kom. 39,100 742,900.00 

44 posuda za feces sa navojem kom. 300 1,551.00 

45 
komplet za bris -sterilan,pojedinačno 

pakovan u zaštitnu foliju kom. 38,250 313,458.75 

46 

komplet za bris sa transportnom 

podlogom (Amies) bez dodatka 

aktivnog uglja kom. 3,000 72,600.00 

47 

pregledne rukavice od prirodnog 

gumenog latexa,bez 

pudera,nesterilne, veličina XL, sila 

kidanja veća od 6N (prosečna 9N)- da 

ispunjavaju standard EN 455-2, ne 

smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; mikrohrapave na 

dlanu;AQL 1,5 na 

poroznost/propustljivost tečnosti kom. 160,000 464,000.00 

  

pregledne rukavice od prirodnog 

gumenog latexa, bez 

pudera,nesterilne, veličina L,  sila 

kidanja veća od 6N (prosečna 9N)-da 

ispunjavaju standard EN 455-2;ne 

smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; mikrohrapave na 

dlanu;AQL 1,5 na 

poroznost/propustljivost tečnosti kom. 240,000 696,000.00 

  

pregledne rukavice od prirodnog 

gumenog latexa, bez 

pudera,nesterilne, veličina  M,  sila 

kidanja veća od 6N (prosečna 9N)-da 

ispunjavaju standard EN 455-2;ne 

smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; mikrohrapave na 

dlanu;AQL 1,5 na 

poroznost/propustljivost tečnosti kom. 320,000 928,000.00 

48 PVC rukavice univerzalne veličine kom. 95,000 36,575.00 

49 
sterilne hirurške rukavice br.6,5, sa 

talkom, AQL 1.0, anatomskog oblika 
par 2,550 75,225.00 

  
sterilne hirurške rukavice br. 7, sa 

talkom, AQL 1.0, anatomskog oblika 
par 37,600 1,109,200.00 
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sterilne hirurške rukavice br. 7,5, sa 

talkom, AQL 1.0, anatomskog oblika 
par 44,000 1,298,000.00 

  
sterilne hirurške rukavice br. 8, sa 

talkom, AQL 1.0, anatomskog oblika 
par 33,600 991,200.00 

  
sterilne hirurške rukavice br. 8,5, sa 

talkom, AQL 1.0, anatomskog oblika 
par 6,000 177,000.00 

  
sterilne hirurške rukavice bez talka br. 

7, anatomskog oblika, AQL 1.5 
par 2,400 114,000.00 

  
sterilne hirurške rukavice bez talka br. 

7,5, anatomskog oblika, AQL 1.5 
par 1,020 48,450.00 

  
sterilne hirurške rukavice bez talka br. 

8, anatomskog oblika, AQL 1.5 
par 1,840 87,400.00 

  
sterilne hirurške rukavice bez talka br. 

8,5, anatomskog oblika, AQL 1.5 
par 425 20,187.50 

  
sterilne hirurške rukavice bez talka br. 

6,5, anatomskog oblika, AQL 1.5 
par 425 20,187.50 

  

sterilne hirurške rukavice br.7, bez 

talka i lateksa, anatomskog oblika, 

AQL 1.0 par 170 30,600.00 

  

sterilne hirurške rukavice br.7,5, bez 

talka i lateksa, anatomskog oblika, 

AQL 1.0 par 170 30,600.00 

  

sterilne hirurške rukavice br.8, bez 

talka i lateksa, anatomskog oblika, 

AQL 1.0 par 170 30,600.00 

  

sterilne hirurške rukavice br.8,5, bez 

talka i lateksa, anatomskog oblika, 

AQL 1.0 par 170 30,600.00 

  
rukavice pregledne, nitrilne,bez talka 

i lateksa, veličina M kom. 40,000 140,000.00 

  
rukavice pregledne, nitrilne,bez talka 

i lateksa, veličina L kom. 40,000 140,000.00 

  
rukavice pregledne, nitrilne, bez talka 

i lateksa,veličina XL kom. 40,000 140,000.00 

50 igla (luer lock)  0,8x40mm kom. 195,500 221,501.50 

  igla (luer lock)  1,2x40mm kom. 114,750 130,011.75 

  igla (luer lock) 0,45x12mm kom. 28,050 31,780.65 

  igla (luer lock) 0.3x12mm kom. 400 453.20 

  
NOVOFINE igla 30G (0,3x8) ili 

ekvivalent (za davanje insulina) kom. 500 6,809.00 
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51 

ŠPRIC 2ml, sterilan sa easy open 

otvaranjem, graduisan na 0,1ml, 

brojčano označen na svakih 

1ml,grafičko obeležavanje na samom 

špricu u okviru jednog 

mililitra(podeoci 0,1 i 0,5 i 1ml) 

,mora biti različito definisano 

dužinom crte ili brojčano, (kako bi se 

izbegla greska u čitanju podeoka) klip 

šprica od polietilena, telo (burence) 

od polipropilena, prilikom upotrebe 

ne sme biti curenja pored klipa, 

lagano pokretanje klipa uz smanjenu 

snagu pritiska,prilikom aplikacije leka 

neophodno je da klip bude stabilan, 

kako preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica mora da 

dobro konektira sa svim tipovima 

iglala uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do spadanja 

igle i da ne dolazi do curenja pri 

aplikaciji leka). kom. 147,900 307,484.10 

  

ŠPRIC 5ml, sterilan sa easy open 

otvaranjem, graduisan na 0,2ml, 

brojčano označen na svakih 1ml, klip 

šprica od polietilena, telo (burence) 

od polipropilena,prilikom upotrebe ne 

sme biti curenja pored klipa, lagano 

pokretanje klipa uz smanjenu snagu 

pritiska,prilikom aplikacije leka 

neophodno je da klip bude stabilan, 

kako preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica mora da 

dobro konektira sa svim tipovima 

iglala, uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do spadanja 

igle i da ne dolazi do curenja pri 

aplikaciji leka). 

 

  kom. 102,850 285,100.20 
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ŠPRIC 10ml, sterilan sa easy open 

otvaranjem,graduisan na 0,5ml, 

brojčano na svaka 2ml, grafičko 

obeležavanje na samom špricu u 

okviru jednog mililitra (podeoci 

0,5ml i1ml) mora biti različito 

definisano dužinom crte (kako bi se 

izbegla greska u čitanju podeoka),klip 

šprica od polietilena, telo (burence) 

od polipropilena, prilikom upotrebe 

ne sme biti curenja pored klipa, 

lagano pokretanje klipa uz smanjenu 

snagu pritiska,prilikom aplikacije leka 

neophodno je da klip bude stabilan, 

kako preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica mora da 

čvrsto konektira sa svim tipovima 

igala, uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do spadanja 

igle i da ne dolazi do curenja pri 

aplikaciji leka). 

 

  

kom. 64,600 262,211.40 

  

ŠPRIC 20ml, sterilan easy open 

otvaranje, graduisan na 1ml, brojčano 

na svakih 5 ml, klip šprica od 

polietilena, telo (burence) od 

polipropilena, prilikom upotrebe ne 

sme biti curenja pored klipa, lagano 

pokretanje klipa uz smanjenu snagu 

pritiska,prilikom aplikacije leka 

neophodno je da klip bude stabilan, 

kako preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica mora da 

čvrsto konektira sa svim tipovima 

igala, uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do spadanja 

igle i da ne dolazi do curenja pri 

aplikaciji leka). kom. 119,850 676,313.55 

  
špric sa navojem, za perfuzionu 

pumpu, od 50ml (luer lok) kom. 8,500 336,600.00 

  
špric 50ml, sa dugačkim nastavkom - 

urološki kom. 1,190 47,124.00 

  

trodelni insulinski špric sa fiksnom 

iglom 30G (0,3 x 8 mm) zapremine 

0,5ml,100IJ kom. 100 1,287.00 

52 

intravenski set za infuziju pod 

pritiskom ili gravitacionu, sa 

antibakterijskim filterom , L150cm, 

15µm-filter., INTRAFIX Primeline kom. 765 74,970.00 
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Classic ili ekvivalent 

  

Trodelni licenciran špric a 50ml sa 

iglom kompatibilan sa pumpom 

Perfusor Space kom. 8,000 760,000.00 

  

Ekstenziona linija dužine 150cm, fi 

1,5mm,  

volumen prajmiranja 2,6mm, bez 

lateksa kom. 5,600 392,000.00 

53 

MINI SPIKE ili ekvivalent (dodatak 

boci sa bakteriološkim filterom, za 

višedozna davanja) kom. 500 28,600.00 

54 set za exanguino transfuziju kom. 5 81,500.00 

55 

resorptivni želatinski sunđer 

8cmx5cmx1cm (GELITA SPON  

standard ili ekvivalent) kom. 255 210,375.00 

  
oksidovana resorptivna celuloza , 

5cm x 7cm, kom. 5 4,400.00 

  
želatinski sunđer - tampon , 8cm x 3 

cm, resorptivni kom. 5 3,300.00 

  

brzoapsorbujući želatinski resorptivni 

sunđer sa poroznom neravnom 

strukturom, velike površinske 

hrapavosti 8cm x 5 cm x 0,4cm kom. 5 8,250.00 

56 
resorptivni hemostatik - kolagen 

goveđeg porekla , 3 cm x 5 cm kom. 50 36,650.00 

  
resorptivni hemostatik - kolagen 

goveđeg porekla,  5 cm x 8 cm kom. 200 186,600.00 

57 

sistem za transfuziju ( inf. komora sa 

200 mikrometar filterom, šiljak sa 

ventilom za vazduh, otvor za vazduh 

sa 15 mikrometara filterom sa 

kapicom, mekano crevo otporno na 

savijanje L 150cm, precizan zatvarač, 

inj.deo od latexa, luer lock sa 

poklopcem, plastična igla) kom. 3,570 68,683.23 

58 

sistem za infuziju ( velika fleksibilna 

inf. komora, aproksimativno 20 kapi 

po ml., šiljak sa ventilom za vazduh, 

otvor za vazduh sa 15 mikrometar 

filterom sa kapicom, mekano crevo 

otporno na savijanje L 150cm , latex 

inj.deo i luer lock sa poklopcem) kom. 55,250 619,905.00 

59 

igla za cito-histolosku biopsiju 

(biopsiju horiona) velicine  18G x 150 

mm kom. 100 148,500.00 
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igla za citološke biopsije  sa 

radiopaknim markerima, centimetar 

skalom, graničnikom dubine 

penetracije,sa internim eho-

markerom, velicine  21G/15cm kom. 1,275 1,150,050.00 

  

teflonska igla sa mandrenom za 

amnioderivaciju sa 4 rupe 4F,5Fna 

duzini od 10-15cm kom. 60 159,390.00 

60 
igla za spinalnu anesteziju 25G, 

L=88mm sa, QUINKE, oštrim vrhom 
kom. 380 47,880.00 

  

igla za spinalnu anesteziju 25G, 

L=120mm sa, QUINKE, oštrim 

vrhom kom. 85 26,350.00 

  
igla za spinalnu anesteziju 27G, 

L=88mm sa, QUINKE, oštrim vrhom 
kom. 85 14,110.00 

  

igla za spinalnu anesteziju 27G, 

L=120mm sa, QUINKE, oštrim 

vrhom kom. 380 120,080.00 

  
vodič kanile (25G) za spinalnu 

anesteziju (20G x 1 3/8)0,9 x 35mm 
kom. 21 2,646.00 

  
vodič kanile (27G) za spinalnu 

anesteziju (22G x 1 3/8)0,7 x 35mm 
kom. 21 2,646.00 

  

set za kombinovanu spinalnu i 

epiduralnu anesteziju sa sigurnosnim 

docking sistemom fiksacije spinalne 

igle;epiduralna igla 18G;spinalna igla 

pencil pint 27G;ESPOCAN set ili 

ekvivalent kom. 30 99,000.00 

  

set za kontinuiranu epiduralnu 

anesteziju 20G , PERIFIX filter set ili 

ekvivalent (sastoji se od : epiduralnog 

katetera 0,45xo,85mm 20G, 

epiduralne igle 18Gx80mm, filtera 

0,2 microna, šprica LOR 8ml, 

konektora) ili ekvivalent kom. 2,880 2,764,800.00 

  
epiduralni kateter 0.45x0.85mm, 20G 

- PERIFIX kateter ili ekvivalent 
kom. 85 35,700.00 

  

filter za epiduralnu anesteziju 

0,2microna - PERIFIX filter ili 

ekvivalent kom. 50 4,500.00 

  
igla 80mm/3 ⅟4  (18G) - PERIFIX 

igla ili ekvivalent kom. 50 14,500.00 

  

špric za epiduralnu anesteziju loss of 

resistance 10ml - PERIFIX špric ili 

ekvivalent kom. 50 9,500.00 

61 

intravenska kanila sa injekcionim 

ulazom, sa jednosmernom valvulom, 

na sredini krilaca, 20G (luer lock) kom. 15,300 527,850.00 
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intravenska kanila sa injekcionim 

ulazom, sa jednosmernom valvulom,  

na sredini krilaca, 16G (luer lock) kom. 11,900 410,550.00 

  

intravenska kanila sa injekcionim 

ulazom, sa jednosmernom valvulom,  

na sredini krilaca, 18G (luer lock), 

mogućnost dorzalne verzije, dužina 

katetera 33mm kom. 13,600 469,200.00 

  

intravenska kanila sa injekcionim 

ulazom, sa jednosmernom valvulom,  

na sredini krilaca, 24G (luer lock) kom. 12,750 548,250.00 

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip mehanizmom 

od uboda, 20G, mogućnost dorzalne 

verzije, dužina katetera 22mm kom. 100 7,800.00 

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip mehanizmom 

od uboda, 18G kom. 100 7,800.00 

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip mehanizmom 

od uboda, 24G kom. 100 9,000.00 

62 
arterijska kanila 20G x 45mm sa flow 

switch mehanizmom ili ekvivalent 
kom. 25 22,522.50 

  

transdjuser za invazivni monitoring za 

centralni venski i direktni arterijski 

pritisak sa transdjuser interfejs 

kablovima ili ekvivalent kom. 25 44,550.00 

63 

fleksibilni kružni sistem za disanje sa 

antimikrobskom zaštitom, dužine 

1,6m + 0,8 grana, balonom od 2 litre i 

konekcijom 22M/15F-22F-

22F;SILVER KNIGHT ili ekvivalent kom. 357 634,603.20 

64 

filter antibakterijski HME za 

anesteziju, tidalni volumen 300-1500 

ml, elektrostatički , 28 grama težine, 

78,5mm x 68.5mm, PVC free, latex 

free kom. 1,020 122,400.00 

65 apsorber za anesteziološki aparat kg 510 223,278.00 

66 gel za ultrazvuk a 1kg kg 1,275 215,283.75 

67 

EKG papir za aparat CARDIOLINE 

DELTA 60 PLUS, 210x280mm 

harmonic pak 17 9,350.00 

  

EKG papir za aparat NIHON 

KOHDEN CARDIOFAX, 

110x140mm pak 17 1,402.50 

  
EKG papir za aparat SCHILLER 

KARDIOVIT AT2,210x280mm pak 42 20,790.00 

  
EKG papir za aparat HELLIAGE 

CARDIOTEST EK 41M, 55x50mm pak 55 3,025.00 
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papir za CTG aparat 152 x 100 x 150 

sa rupicama (sa perforacijom) 
pak 42 6,930.00 

  
papir za CTG aparat 150 x 100 x 150 

bez rupica (bez perforacije) pak 680 56,100.00 

  
papir za CTG aparat (Bistos BT350) 

150mm x 90mm x 200 pak 425 132,302.50 

68 

traka za ultrazvuk - mitsubishi 

K61B/KP61B 110mm x 20m 

(standardni termalni papir za 

mitsubishi video copy procesor) pak 550 423,500.00 

  

traka za ultrazvučni aparat sa 

printerom SONY UP-897MD, 

110mm x 18m, HG pak 120 158,400.00 

69 

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS ,zelena 385 x 660 

mm, integra pak ili ekvivalent kom. 4,400 856,680.00 

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, plava 420 x 720 

mm, integra pak ili ekvivalent kom. 4,400 909,920.00 

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, zelena 385 x 410 

mm, integra pak ili ekvivalent  kom. 255 33,660.00 

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, plava 420 x 470 

mm , integra pak ili ekvivalent kom. 255 33,660.00 

  
papirni podmetač za kasete, 25 x 30 

cm kom. 2,125 46,750.00 

  
papirni podmetač za kasete, 30 x 50 

cm kom. 5,100 123,420.00 

  

nalepnice sa indikatorom pare za  

kese za sterilizaciju hirurških 

instrumenata(integra pak ili 

ekvivalent) kom. 5,525 91,162.50 

70 

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, netkani 

biorazgradivi 64g, 120cm x 120cm ili 

ekvivalent kom. 8,000 589,600.00 

  

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, netkani 

biorazgradivi 64g, 100cm x 100cm ili 

ekvivalent kom. 4,250 257,125.00 

  

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, netkani 

biorazgradivi 64g, 75cm x 75cm ili 

ekvivalent kom. 14,800 846,560.00 

71 
ravna rolna, pe/pp/60g papir 7,5cm x 

200m kom. 4 3,300.00 

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 15cm x 

200m  kom. 30 49,335.00 

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 30cm x 

200m kom. 25 98,725.00 

  ravna rolna, pe/pp/60g papir 38cm x kom. 8 56,000.00 
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200m 

72 
ravna rolna, 90g polypropilen/pe/pp 

120mm/70m kom. 25 68,750.00 

  
ravna rolna, 90g polypropilen/pe/pp 

160mm/70m kom. 25 160,875.00 

  
ravna rolna, 90g polypropilen/pe/pp 

270mm/70m kom. 21 140,910.00 

  
ravna rolna, 90g polypropilen/pe/pp 

420mm/70m kom. 4 37,400.00 

73 

multiparametarski integrator za 

kontrolu procesa parne sterilizacije na 

121°C i 134°C , mora biti presvučen 

plastičnom folijom, mora da sadrži 

dve odvojene migrirajuće trake - 

prozora (za uspešnu ili neuspešnu 

sterilizaciju) sa hemijskom tečnošću 

unutar njih tako da se rezultati 

sterilizacije ne tumače subjektivno 

već se to jasno može videti u 

odvojenim prozorima. kom. 17,850 343,612.50 

74 
VISA BOWIE DICK   test ili 

ekvivalent kom. 550 178,475.00 

75 
traka plave boje sa indikatorom pare 

24mm x 50 m ili ekvivalent kom. 200 92,000.00 

76 
ampule za biološku kontrolu parne 

sterilizacije kom. 550 72,600.00 

  
ampule za biološku kontrolu suve 

sterilizacije kom. 400 110,000.00 

77 trake za vlažnu sterilizaciju, kontrolne kom. 150 31,350.00 

  trake za suvu sterilizaciju, kontrolne kom. 25 26,537.50 

78 
RO film, 35x43cm, sa zelenom 

folijom kom. 420 35,329.14 

  
RO film, 24x30cm, sa zelenom 

folijom kom. 2,100 84,499.80 

  
RO film, 18x24cm, sa zelenom 

folijom kom. 550 13,279.75 

  
razvijač za mašinsko razvijanje 

filmova a 10l pak 5 6,688.00 

  
fiksir za mašinsko razvijanje filmova 

a 10l pak 5 3,426.50 

79 
flaster hirurški, 5cm x 9,1m; 

transparentni; hipoalergijski kom. 5,525 962,189.80 

  

flaster TEGADERM i.v.  (  i.v. 

transparentni flaster sa bordurom 5cm 

x 5,7cm ) ili ekvivalent kom. 1,000 77,000.00 
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hipoalergijski, elasticni hirurski 

flaster izradjen od mekog netkanog 

materijala bele boje, sa uzduznim 

perforacijama na svakih 5cm i bez 

zastitnog papira, za brzu i laku 

upotrebu jednostavnim kidanjem 

flastera sa rolne bez koriscenja 

makaza, 20cm x 9,1m kom. 15 20,592.00 

80 

gaza, pamučna nesterilna, 80cm x 

100m, obostrano utkan rub, 17 niti tj. 

10/7 tkanje metar 102,000 2,040,000.00 

  

gaza, pamučna nesterilna, 80cm x 

100m, obostrano utkan rub, 20 niti tj. 

12/8 tkanje metar 24,000 528,000.00 

  
tampon od gaze br.1 Ø17mm a 500 

komada pak 6 13,800.00 

  
tampon od gaze br.2 Ø35mm a 500 

komada pak 6 15,000.00 

81 

sterilni hirurški set za carski rez 

sadržaja: sterilna kompresa za 

brisanje ruku 40*40cm, dvoslojna 

kompresa sa kolekcionom kesom za 

carski rez 200*300cm, kompresa za 

bebu 100*100cm, navlaka za 

instrumentarski sto Mayo 78*145cm, 

kompresa za instrumentarski sto 

(PE+NW) 150*200cm, sterilni 

omotač 100*100cm - 2x1x1x1x1x1 ili 

odgovarajući kom. 15 33,000.00 

  

sterilni univerzalni hirurški set 

sadržaja: suva kompresa za brisanje 

ruku 40*40cm, dvoslojna kompresa 

za anesteziju 150*240cm, dvoslojna 

kompresa sa samolepljivom ivicom 

100*120cm, dvoslojna kompresa za 

donji deo tela 150*180cm, navlaka za 

instrumentarski sto Mayo 78*145cm, 

kompresa za instrumentarski sto 

(PE+NW) 150*200cm, OP tape 

10*50cm, sterilni omotač 100*100cm 

- 1x1x4x1x1x1x1x1 ili odgovarajući kom. 15 30,000.00 

  

sterilni hirurški mantil SSMMS sa 

ojačanjem na prednjem delu i 

rukavima XL ili odgovarajući kom. 100 30,000.00 

  

sterilna navlaka za kameru PE , 

min.dimenzija 14*250cm ili 

odgovarajući kom. 850 170,000.00 

82 
flaster za fiksaciju, na platnu, 5cm x 

5m; GALOPLAST ili ekvivalent 
kom. 750 67,500.00 

83 

higijenski ulošci od hidrofilnog 

pamuka obavijeni trikotažnom 

mrežicom kom. 5,100 45,441.00 
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84 

vata sanitetska a 1kg, pamučna, bela, 

meka i hemijski neutralna, moć 

zadržavanja vode najmanje 22g u 1g 

uzorka, najviše 10 mekih čvorića u 1g 

uzorka, pakovana u polietilensku 

vrećicu, umotana u svitak koji je 

prethodno postavljen tankim papirom, 

da odgovara PH JUG IV kg 500 202,400.00 

  

zavoj kaliko 8cm x 5m, utkani rub 

obostrano, nesterilan, pamuk 100%, 

mgustina tkanja 14/10 niti po cm2, da 

odgovara PH JUG IV kom. 6,000 51,000.00 

  zavoj elastični 10cm x 5m, sa kopčom kom. 5,500 330,000.00 

85 papirna vata, celuloza 100% a 1kg kg 40 8,217.44 

86 Kovac's reagens ml. 300 7,590.00 

87 
staklena Erlenmajer boca sa širokim 

grlom od 1000ml kom. 25 7,337.00 

  
staklena Erlenmajer boca sa širokim 

grlom od 50ml kom. 10 1,492.70 

88 epruveta staklena 16 x 160 kom. 2,125 20,102.50 

  epruveta staklena 16 x 100 kom. 500 4,730.00 

89 
pH indikator papir (pH 0-14) a 100 

listića kom. 10 6,050.00 

90 

kontejner za sakupljanje urina u 24h, 

a 3000ml, sa čepom kroz koji se može 

uzorkovati urin vakum epruvetom  kom. 15 3,000.00 

91 

Testovi za detekciju,kvantifikaciju i 

osetljivost na antibiotike (najmanje u 

dve koncentracije) za kulture 

Mycoplasma hominis i Ureaplasma 

urealyticum test 1,200 460,800.00 

  
Testovi za detekciju genitalnih 

mikoplazmi (skrining) test 400 52,000.00 

  
Transportni medijum za izolaciju M. 

hominis i U. urealyticum kom. 400 52,000.00 

  

DIF test za dijagnostiku Chlamydia 

trachomatis, inkubacija na sobnoj 

temperaturi-komplet 

(reagens+pozitivna 

kontrola+predmetna stakla) test 1,200 354,000.00 

92 

Test za kontrolu kvaliteta tecne in 

vitro dijagnosticke metode za 

urogenitalne mikolazme 6x2 test 6 6,000.00 

93 
Columbia agar (5% sheep blod)- 

gotova hranljiva podloga kom. 1,700 91,555.20 

  
Podloga za Campylobacter- gotova 

hranljiva podloga kom. 100 7,618.60 

  

Hromogena podloga za identifikaciju 

uzročnika urinarnih infekcija- gotova  

podloga kom. 300 25,644.30 
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Hromogena podloga za identifikaciju 

Strep. agalactiae gr.B- gotova  

podloga kom. 170 38,148.00 

  

Hromogena podloga za identifikaciju 

ESBL produkujućh enterobakterija- 

gotova  podloga kom. 85 17,002.98 

  

Miller - Hinton agar sa 5% konjske 

krvi za izradu antibiograma - gotova 

podloga kom. 85 5,177.10 

  

Miller - Hinton II agar (sheep blood 

5%) za izradu antibiograma - gotova 

podloga kom. 85 6,475.81 

  

Selektivna podloga za izolaciju 

Neisseria gonorrhoae-- gotova 

hranljiva podloga kom. 85 6,375.00 

  
PPLO agar - gotova hranljiva podloga 

za kultivaciju mikoplazmi kom. 85 6,375.00 

94 

Latex aglutinacioni test za 

identifikaciju Staphilococcusa aureus 

-a test 210 29,400.00 

  
Latex aglutinacioni test za serološku 

identifikaciju streptokoka grupe B  
test 120 16,800.00 

95 
aglutinišući serum Salmonella gr. D 

H:g,m  ml. 3 12,300.00 

  
aglutinišući serum Salmonella gr. D 

O:9 ml. 3 12,300.00 

96 Penicillin  10μg disk kom. 1,700 4,955.50 

  Ampicilin 10μg disk kom. 6,100 17,446.00 

  Amoksicilin+klav.kiselina disk kom. 1,700 4,955.50 

  Piperacilin+tazobaktam disk kom. 500 1,375.00 

  Imipenem 10μg disk kom. 850 2,337.50 

  Meropenem 10μg disk kom. 3,000 8,250.00 

  Ertapenem 10μg disk kom. 850 2,337.50 

  Cefalotin 30μg disk kom. 5,000 13,750.00 

  Cefoxitin 30μg disk kom. 850 2,337.50 

  Cefotaksim 30μg disk kom. 850 2,337.50 

  Ceftriakson 30μg disk kom. 3,400 9,350.00 

  Ceftazidim 30μg disk kom. 850 2,337.50 

  Ceftibuten 30μg disk kom. 170 841.50 

  Cefuroksim 30μg disk kom. 850 2,337.50 

  Cefepim 30μg disk kom. 170 467.50 

  Eritromicin 15μg disk kom. 5,000 13,750.00 

  Azitromicin disk kom. 850 2,337.50 
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  Klindamicin  2μg disk kom. 3,000 8,250.00 

  Gentamicin 10μg disk kom. 5,000 13,750.00 

  Amikacin  30μg disk kom. 5,000 13,750.00 

  Tobramicin 10μg disk kom. 170 467.50 

  Netilmicin disk kom. 170 654.50 

  Neomicin disk kom. 170 654.50 

  Nitrofurantoin 300μg disk  kom. 3,400 9,911.00 

  Pipemidinska kiselina disk  kom. 500 1,375.00 

  Fosfomicin disk kom. 500 1,375.00 

  Norfloksacin 10μg disk kom. 500 1,375.00 

  Ciprofloksacin 5μg disk kom. 6,000 16,500.00 

  Levofloksacin 5μg disk kom. 170 935.00 

  Vankomicin 30μg disk kom. 2,500 7,287.50 

  Hloramfenikol 30μg disk kom. 5,000 13,200.00 

  Sulfamet/trimetoprim disk kom. 3,400 9,350.00 

  Fusidinska kiselina disk kom. 850 2,337.50 

  Tetraciklin 30μg disk kom. 3,000 9,075.00 

  Ceftazidim+klavulanska kiselina disk kom. 40 440.00 

  Imipenem+EDTA disk kom. 40 440.00 

  kolistin disk kom. 40 176.00 

97 ampicilin E test kom. 25 11,675.00 

  meropenem E test kom. 25 11,675.00 

  vankomicin E test kom. 25 11,675.00 

  kolistin E test kom. 25 11,675.00 

98 
Bacitracin 0,4 IU dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 243.10 

  novobiocin dijagnostički disk/tabl. kom. 40 114.40 

  oxacillin dijagnostički disk/tabl. kom. 85 280.50 

  Oksidaza test dijagnostički disk/tabl. kom. 85 1,449.25 

  O.N.P.G. test dijagnostički disk/tabl. kom. 40 550.00 

  
Optohichine test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 162.80 

  tributirin dijagnostički disk/tabl. kom. 40 550.00 

99 
Kesice za anaerobne uslove (bez 

dodavanja vode) kom. 250 59,400.00 

  
Kesice za mikroaerofilne uslove (bez 

dodavanja vode) kom. 170 40,392.00 

  Kesice za CO2 uslove (bez dodavanja kom. 170 40,392.00 
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vode) 

  

Komercijalni  test za identifikaciju 

nefermentativnih Gram negativnih 

bakterija sa najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim reagensima test 20 21,729.84 

  

Komercijalni  test za identifikaciju 

streptokoka sa najmanje 20 

biohemijskih parametara i potrebnim 

reagensima test 20 23,469.60 

  

Komercijalni  test za identifikaciju 

enterobakterija sa najmanje 20 

biohemijskih parametara i potrebnim 

reagensima test 20 11,839.08 

  

Komercijalni  test za identifikaciju 

stafilokoka sa najmanje 20 

biohemijskih parametara i potrebnim 

reagensima test 20 21,729.84 

  

Komercijalni  test za identifikaciju 

anaerobnih bakterija sa najmanje 20 

biohemijskih parametara i potrebnim 

reagensima test 20 21,729.84 

100 
Blood agar base   - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 3,400 22,440.00 

  
Columbia agar base - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 17,000 108,460.00 

  
Mac Conkey agar  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 5,000 25,685.00 

  
Sabouraud agar sa hloramfenikolom - 

dehidrovana hranljiva podloga 
gram 6,500 44,330.00 

  
Kligler iron agar  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 1,000 4,752.00 

  
Muller Hinton agar - dehidrovana  

podloga gram 6,500 46,189.00 

  
Peptone water  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 1,952.50 

  
Selenite broth  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 2,920.50 

  
Simmons citrate agar  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 3,289.00 

  
Thioglycollate medium bez dekstroze 

- dehidrovana hranljiva podloga 
gram 6,500 48,119.50 

  
Urea agar base  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 3,432.00 

  
Schedler agar  - dehidrovana hranljiva 

podloga gram 2,000 18,480.00 

  
XLD agar - dehidrovana hranljiva 

podloga gram 2,000 10,538.00 

  
Too'd - Hewitt broth - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 850 6,526.30 

  Bile eskulin agar - dehidrovana gram 500 7,139.00 
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hranljiva podloga 

  
CNA suplement  ampula - dodatak za 

bakteriološku podlogu ampula 10 4,400.00 

  
Urea 40% supplement  - dodatak za 

bakteriološku podlogu ml. 50 1,650.00 

 

Brain hearth infusion broth - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 500 3,300.00 

 

Vitamin K 1% suplement - dodatak za 

bakteriološku podlogu ml. 15 3,849.95 

101 
test za detekciju toksina A i B 

C.difficile  kom. 15 15,750.00 

102 
Crystal violet rastvor 1%-boje za 

bojenje po Gram litar 6 13,254.19 

  
Gram Lugol rastvor-boje za bojenje 

po Gram litar 6 13,254.19 

  
Dekolorizator rastvor-boje za bojenje 

po Gram litar 6 13,254.19 

  
Safranin rastvor-boje za bojenje po 

Gram litar 6 13,254.19 

103 boja za označavanje tkiva - crna  ml. 85 5,950.00 

  boja za označavanje tkiva - crvena ml. 85 5,950.00 

  hematoksilin po Maueru litar 20 36,000.00 

  eozin vodeni rastvor 1% litar 10 14,000.00 

104 vazelinska gaza 10 x 10 cm kom. 30 1,500.00 

105 

Set za epiduralnu anesteziju. Set 

sadrzi (epiduralnu iglu 18G Tuochy, 

odgovarajući kateter sa tri lateralna 

otvora (najmanje dužine 900 mm), 

epiduralni filter 0,2μm, konektor sa 

klik mehanizmom, špric od najmanje 

8 ml bez otpora i fiksator katetera sa 

plasticnim providnim klik 

mehanizmom) kom. 255 255,000.00 

106 Vazelin (odgovara zahtevima Ph Eur) kg 6 2,871.00 

107 Talk   (odgovara zahtevima Ph Eur) kg 2 484.00 

108 toplomer kom. 300 69,141.50 

УКУПНО: 45,280,000.00 
 

 Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 

VII конкурсне документације „Техничке спецификације“. 

  
 Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 - Медицински потрошни материјал 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за 

подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници Наручиоца www.gakfront.org/klinika/kjp.php 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s33000000-0//33100000-1//33140000-3')
http://www.gakfront.org/klinika/kjp.php
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4. Рок и начин подношења понуда 

  Понуде се подносе на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни 

фронт'', Београд, ул. Краљице Наталије 62, писарница. 

  Рок за подношење понуда је 05.01.2015. године, до 09,00 часова. 

  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до 09,00 часова наведеног датума, у писарници наручиоца. 

  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. 

  Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

  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. 

  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 

наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну 

набавку број О14-16 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, број партије___, - НЕ ОТВАРАТИ“. 

  Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на 

полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, 

име и презиме и број телефона особе за контакт.  

 Понуда се доставља, на преузетом обрасцу понуде, мора бити јасна и 

недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

  Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

5. Време и место отварања понуда 

  Јавно отварање понуда одржаће се 05.01.2015. године у 09,30 часова, у 

сали за састанке наручиоца на другом спрату. 

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

 Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају 

оверено овлашћење, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуда.  

 

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде  

  Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 дана од дана 

јавног отварања понуда. 
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II   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

јавне набавке. 

 Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке 

прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом и позивом за подношење понуда. 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 Понуда мора бити састављена на српском језику.  

 

2. Обавезна садржина понуде 

 

2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац III у конкурсној 

документацији); 

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона, наведене 

у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV-1 и IV-2 у конкурсној 

документацији); 

- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, попуњен, потписан и 

печатом оверен (образац V у конкурсној документацији); 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 

печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VI 

у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве о средству финансијског  обезбеђења попуњен, потписан и печатом 

оверен (образац VIII у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве о независној понуди (образац IX у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (образац X у 

конкурсној документацији); 

  

3. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и печатом оверава. 

 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, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној 

документацији. 

 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. 

  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

4. Партије 

 Предметна набавка је обликована по партијама.  

 

5. Понуда са варијантама 

 Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач 

 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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или 

подноси понуду са подизвођачем. 
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7.  Подизвођач 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 

 - у обрасцу понуде (образац бр. III у конкурсној документацији) наведе опште 

податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити 

подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 - за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу под IV-3 у конкурсној 

документацији. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

      Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 

у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

     Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 

је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност наручиоца. 

 

8. Заједничка понуда 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број III у 

конкурсној документацији), навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

 За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу под 

IV-4 у конкурсној документацији. 

 Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, 

се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под 

тачком 3. у оквиру II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

      Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и 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 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. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

 

9. Захтеви у погледу погледу рока испоруке, места испоруке, начина рока и 

услова плаћања  

 

 9.1. Захтеви у погледу рока испоруке 

  Рок испоруке добара не може бити дужи од 24 сата, рачунајући од пријема 

требовања.  Ако је рок испоруке дужи од 24 сата понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  
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 9.2. Захтеви у погледу места испоруке  

  Испорука добара предметне јавне набавке врши се у “франко магацин Kупца”'. 

  

 

 9.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 Рок плаћања је 60 дана, од дана пријема исправног рачуна понуђача уз коју ће 

бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и записник 

којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара.    

 Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача 

који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 

 

10. Цена, структура цене, валута и начин на који мора да буде наведена и 

изражена цена у понуди 

 Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити 

исказана у динарима.  

 У цену треба урачунати и све зависне трошкове предметне јавне набавке: 

евентуалне трошкове царине, трошкове превоза, трошкове истовара добара у магацински 

простор наручиоца и сл.  

 Понуђачи ће исказати посебно јединичну цену добара без ПДВ-а, јединичну 

цену добара са ПДВ-ом, укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. Ако је у понуди 

исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним.   

  

 

11. Средство финансијског обезбеђења  

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на 

име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са урачунатим ПДВ-ом, 

са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално 

плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа. 

 Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана 

истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно  

Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

 

12. Начин означавања поверљивих података 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  
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   Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

  

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавнa набавкa 

добара – потрошни материјал, број О14-16, партија _____, на неки од следећи 

начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Гинеколошко-акушерска клиника 

''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, Одсек за јавне набавке; 

- факсом на број 011/36-10-863; 

- електронским путем на адресу javnenabavke@gakfront.org  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

14. Измене и допуне конкурсне документације 

 Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни 

конкурсну документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити 

све понуђаче који су примили конкурсну документацију.  

 Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страни Наручиоца. 

 

15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 

подизвођача 

 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

 Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

      У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 

      Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених 

обавеза, и то уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 

корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене 

цене, са урачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза, као и картон депонованих потписа. 

 

17. Критеријум за доделу уговора 

 У предметном поступку јавне набавке добара – потрошни материјал, број О14-

16 за 2014. годину, критеријум за доделу уговора je „најнижа понуђена цена“. 

  Уколико после извршеног рангирања понуда две или више понуда имају једнаку 

најнижу понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача која је 

најпре достављена писарници Клинике. 

 

18. Рок за закључење уговора  

 Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

 

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 

набавкама.  

 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

 

20. Захтев за заштиту права  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице. 

         Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може 

да поднесе пословно удружење. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.  
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 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

      Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке,  односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

        Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

 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 члана 149. став 3. 

Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра 

плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса ЈН 

број О14-16, корисник: Буџет Републике Србије). 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка 

комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
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III  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум:  

Дел. Број:  

 

На основу овог позива за доделу уговора о јавној набавци подносимо 

 

ПОНУДУ 

за јавну набавку добара – потрошни материјал број О14-16 за 2014. годину, партије бр. 

............................................................................, за коју је позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки дана .......2014. године и на интернет 

страници Наручиоца 

 

 

Рок важења понуде  

(мин. 30 дана, уписати): 

 

 

Начин давања понуде 

(заокружити): 
 

- самостално 

 

 

- група 

понуђача 

(заједничка 

понуда) 

 

- са подизвођачем 

 

 

 

М.П. 

 

___________________________ 

                                                                                                                                 

(потпис овлашћеног лица) 

 

  



Page 32 of 84 

 

ТАБЕЛА ОБРАСЦА ПОНУДЕ 

 

Redni 

br.partije 
Naziv artikla 

Jedinica 

mere 

Projektovana 

godišnja 

potrošnja 

Jed. cena 

bez pdv-a 

Cena 

ukupno bez 

pdv-a 

Cena 

ukupno sa 

pdv-om 

Procenat 

PDV…..% 

1 aceton p.a. litar 4 

 

   

2 
dinatrijumhidrogenfosfat-12-

hidrat p.a. gram 2,000 

 

   

3 

D(+)-Glucose monohydrate 

(koja odgovara zahtevima Ph 

Eur,BP,USP) a 25 kg, sa 

niskim sadržajem endotoksina pak 5 

 

   

4 

etanol apsolutni za upotrebu u 

patohistološkoj laboratoriji, 

registrovan kao medicinsko 

sredstvo litar 900 

 

   

  

etanol conc.  (96%) za 

upotrebu u patohistološkoj 

laboratoriji, registrovan kao 

medicinsko sredstvo litar 1,000 

 

   

5 
aethanol dil. (70%) kvalitet 

prema Ph Jug IV  litar 2,250 

 

   

6 benzin medicinski  litar 212 

 

   

7 formaldehid sol. conc. (37%) litar 212 

 

   

8 
vodonik - peroksid sol. conc. 

(30%) litar 5 

 

   

9 
jod (koji odgovara zahtevima 

Ph Eur) gram 1,500 

 

   

  kalijum jodid p.a.  gram 2,000 

 

   

10 

drveni štapić za bris 

(nesterilan), Ø2,8mm x 

180mm kom. 75,000 

 

   

11 
plastične nesterilne epruvete 

12/75 4ml,bez zapušača kom. 86,700 

 

   

  
čep za epruvetu 12/75 4 ml, 

nesterilnu kom. 6,800 

 

   

  

epruveta sa zapušačem,sterilna, 

plastična 16/100 od 10 ml , 

zapušač ne sme ispadati iz 

epruvete tj. mora čvrsto 

zatvarati epruvetu kom. 6,630 

 

   

  
epruveta plastična konusna 

graduisana 16x100 kom. 9,350 

 

   

  
epruveta 30x115, 50ml, 

konusna sa stopom kom. 200 

 

   

  
mikrokiveta ependorf od 1,5 

ml kom. 12,750 

 

   

12 filter papir 580cm x 580cm kom. 595 

 

   

13 
skalpel nožići broj 22 (hirurški 

nožići broj 22) a 100 komada pak 110 

 

   

14 
četkica za citologiju 

(endocervikalana), 19 cm kom. 12,000 

 

   

  
drvena špatula za citologiju 

Ayre ili ekvivalent, 17,5cm kom. 12,000 

 

   

  
kasete sa poklopcem za 

fiksaciju materijala kom. 2,000 

 

   

  medijum za smrznute rezove pak 2 
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(za ex tempore) a 100ml 

  
triming nožići za podelu (130 

mm) a 50 komada pak 7 

 

   

  
mikrotomski nožići tip A35 a 

50 komada pak 2 

 

   

  

metalni orman za arhiviranje 

5000 pločica, mikroglas sistet 

ili ekvivalent kom. 4 

 

   

  

žilet za microtom tip 819 a 50 

kom.(microtomski nožići  tip 

819 a 50 kom.) pak 18 

 

   

15 

nastavak za automatsku pipetu 

žuti, dužine 50mm, ima 

graduaciju na 20μl i na 100μl 

za brzu promenu zapremine, 

CE sertifikovani u skladu sa 

IVD direktivom 98/79 EC kom. 34,000 

 

   

  

nastavak za automatsku pipetu 

plavi, dužine 70mm, ima 

graduaciju na 250, 500 i 

1000μl za brzu proveru 

zapremine, CE sertifikovani u 

skladu sa IVD direktivom 

98/79 EC kom. 35,000 

 

   

16 
Petrijeva šolja,sterilna, 

prečnika 55mm,plastična  kom. 1,000 

 

   

  
Petrijeva šolja,sterilna, 

prečnika 90mm, plastična  kom. 37,000 

 

   

17 
pokrovna stakla 24x32 a 100 

kom. pak 10 

 

   

  
pokrovna stakla 22x22 a 100 

kom. pak 30 

 

   

  
pokrovna stakla 24x40 a 100 

kom. pak 400 

 

   

  
pokrovna stakla 18x18 a 100 

kom. pak 10 

 

   

  
pokrovna stakla 20x20 a 100 

kom. pak 50 

 

   

  
pokrovna stakla 24x50 a 100 

kom. pak 280 

 

   

  
pokrovna stakla 24x24 a 100 

kom. pak 40 

 

   

  
pokrovna stakla 24x60 a 100 

kom. pak 100 

 

   

18 

predmetna stakla 76mm x 

263mm nebrušena a 50 

komada pak 40 

 

   

  

predmetna stakla 76mm x 

263mm brušena površina a 50 

komada - brušene površine, 

jednostrano, za pisanje pak 1,275 

 

   

19 stomatološka vata (tamponi)  kg 7 

 

   

20 
drveni štapić sa namotajem 

pamuka, nesterilan , 180mm  kom. 7,300 

 

   

21 
bris uretralni žičani sterilni, u 

epruveti kom. 1,500 

 

   

22 eza plastična sterilna , 10µl 
kom. 2,500 

 

   

 
eza plastična sterilna , 1µl 

kom. 300 
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23 staklene perle R 5mm  gram 1,500 

 

   

24 
čašica za urin sterilna, 

pojedinačno pakovana kom. 29,000 

 

   

25 

epruveta sa sterilnim 

podlogama za bakteriološku 

analizu urina-Urispekt ili 

ekvivalent kom. 2,000 

 

   

26 
MICROTAINER SST 

Tubes(serum gel) ili ekvivalent kom. 24,000 

 

   

  

MICROTAINER Contact - 

Activated lanceta plava 

(2mmx1,5mm) ili ekvivalent kom. 16,000 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za biohemiju, 16 x 

100mm, 9ml ili ekvivalent kom. 32,000 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za hematologiju,13 x 

75mm, 3ml ili ekvivalent kom. 22,400 

 

   

  

igla za vakum epruvetu za 

uzimanje krvi - zelena 21G 

(0,8 x 38mm)  kom. 40,800 

 

   

  

igla za vakum epruvetu za 

uzimanje krvi - zelena 21G  sa 

indikatorom protoka kom. 500 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za koagulaciju ,13 x 

75mm; 4,5ml; 0,5ml Na -

citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 16,000 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za sedimentaciju, 9,85 x 

123mm; 4,4ml;1,1 ml Na-

citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 1,000 

 

   

  

držač (holder) za vakum 

epruvetu za uzimanje krvi -

zeleni kom. 120 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi -za koagulaciju ,13 x 

75mm; 2,7ml; 0,3ml Na -

citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 5,500 

 

   

  
vakum epruveta za uzimanje 

urina, 4ml kom. 300 

 

   

  

poveske za vađenje krvi , 

automatske sa kopčom 

tj.klikom  kom. 85 

 

   

27 
parafin u granulama Tt 52-

54°;HISTOVAX ili ekvivalent kg 210 

 

   

  
parafin u granulama Tt 56-58° 

;HISTOVAX ili ekvivalent kg 210 

 

   

28 

NEO-CLEAR a 5l ili 

ekvivalent-(izoalkani C9-

C11,umreženi ugljovodonici) a 

5l; pak 80 

 

   

  
NEO-MOUNT a 500ml ili 

ekvivalent -(destilat petroleja) pak 7 

 

   

29 kedrovo ulje a 100 ml pak 6 
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30 

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- 

rastvor 1 bez metanola 

(Hematoxilin Harris) ili 

odgovarajući ml 4,000 

 

   

  

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- 

rastvor 2  bez metanola 

(Orange G6) ili odgovarajući ml 4,000 

 

   

  

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- 

rastvor 3  bez metanola 

(Polychromic) ili odgovarajući ml 4,000 

 

   

31 aspiracioni kateter br.6 kom. 350 

 

   

  aspiracioni kateter br.8 kom. 350 

 

   

  aspiracioni kateter br. 14 kom. 3,000 

 

   

  aspiracioni kateter br. 16 kom. 500 

 

   

  abdominalni dren br. 16 kom. 170 

 

   

  abdominalni dren br. 20 kom. 85 

 

   

  abdominalni dren br. 24 kom. 510 

 

   

  abdominalni dren br. 26 kom. 1,020 

 

   

  abdominalni dren br. 28 kom. 510 

 

   

  abdominalni dren br. 30 kom. 85 

 

   

  umbilikalni kateter br.8 kom. 1,530 

 

   

  umbilikalni kateter br.6 kom. 340 

 

   

  umbilikalni kateter br.4 kom. 340 

 

   

  
nazogastrični kateter (sonda) 

za ishranu br.6, L=50cm kom. 17,000 

 

   

  
nazogastrični kateter (sonda) 

za ishranu br.8, L=50cm kom. 3,400 

 

   

  nazogastrična sonda br.16 kom. 150 

 

   

  nazogastrična sonda br.18 kom. 150 

 

   

  nazogastrična sonda br.20 kom. 150 

 

   

  nazogastrična sonda br.22 kom. 150 

 

   

  oralni tubus br.7,5 sa balonom kom. 3,400 

 

   

  oralni tubus br.7 sa balonom kom. 600 

 

   

  oralni tubus br.6 sa balonom kom. 150 

 

   

  oralni tubus br.6,5 sa balonom kom. 150 

 

   

  oralni tubus br.2 bez balona kom. 300 

 

   

  oralni tubus br.2,5 bez balona kom. 400 

 

   

  oralni tubus br.3 bez balona kom. 200 

 

   

  oralni tubus br.3,5 bez balona kom. 200 

 

   

  oralni tubus br.4 bez balona kom. 200 
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  oralni tubus br.4,5 bez balona kom. 200 

 

   

  
sukcioni set br.8 (mukus set 

br.8) kom. 2,975 

 

   

  Redon dren br.16 kom. 200 

 

   

  

Jancauer set CH30 dužine 

200cm,  sa integrisanom 

kanilom od 10mm kom. 1,275 

 

   

  

Jancauer set CH30 dužine 

200cm,  sa integrisanom 

kanilom od 8mm   2,125 

 

   

  kateter po Foly-u br.16 kom. 5,950 

 

   

  kateter po Foly-u br.18 kom. 20 

 

   

  kateter po Foly-u br.20 kom. 20 

 

   

  kateter po Foly-u br.22 kom. 20 

 

   

  kateter po Foly-u br.12 kom. 10 

 

   

  kateter po Foly-u br.14 kom. 10 

 

   

  rektalni kateter br.28 kom. 50 

 

   

  rektalni kateter br.30 kom. 50 

 

   

  kateter  Nelaton br.16 L=40cm kom. 10,200 

 

   

32 

maska za oksigenaciju za 

odrasle sa klipsom za nos i 

crevom za dovod kiseonika od 

210 cm  kom. 20 

 

   

  

kanila za oksigenaciju za 

odrasle sa nastavcima za dve 

nozdrve i crevom za dovod 

kiseonika od 210 cm kom. 150 

 

   

  

kanila za oksigenaciju za 

neonatuse sa nastavcima za 

dve nozdrve i crevom za dovod 

kiseonika od 210 cm kom. 150 

 

   

33 

set za aspiraciju iz 

traheobronhijalnog stabla, 

sterilni, zatvoreni, tip CH6, za 

korišćenje 24h kom. 51 

 

   

  

set za aspiraciju iz 

traheobronhijalnog stabla, 

sterilni, zatvoreni, tip CH8, za 

korišćenje 24h kom. 34 

 

   

34 
torakalni troakar dren dužine 

8cm, 8Fr kom. 20 

 

   

  
torakalni troakar dren dužine 

8cm, 10Fr kom. 20 

 

   

35 

centralni venski kateter , 

dvolumenski 7FR/20cm sa 

Raulerson špricem, 

poliuretanski kom. 35 

 

   

36 

CONNECTA PLUS WHITE 3  

ili ekvivalent, trokraka slavina 

otporna na dejstvo lekova,360° 

, sa klikom ,bela, za infuzionu 

terapiju i monitoring kom. 3,500 
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37 

CONNECTA PE  PRESURE 

LINE 150 cm ili ekvivalent, 

konekcija za infuzioni 

monitoring od 

polietilena;PERFUSOR 

TUBING ili ekvivalent, tubing 

za perfuzionu pumpu, 150cm , 

2,6 x 1,5mm kom. 5,900 

 

   

38 
igla velikog lumena za transfer 

tečnosti iz boce ili ekvivalent kom. 3,000 

 

   

39 EKG elektroda sa gelom kom. 18,000 

 

   

40 
irigator nastavak, rektalni, sa 

slavinom kom. 11,000 

 

   

  
irigator nastavak, vaginalni, sa 

slavinom kom. 1,000 

 

   

  irigator komplet kom. 7 

 

   

  štipaljka za pupak plastična kom. 7,500 

 

   

  

špatule plastične (sterilne; 

pojedinačno pakovane) za 

pregled kom. 300 

 

   

  
identifikacioni broj za majku i 

dete kom. 6,000 

 

   

  narukvice za bebe kom. 6,000 

 

   

41 

hirurška kaljača od flisa,da se 

ne klizaju; dimenzije: dužina: 

38cm+-1cm; širina: 18cm+-

1cm; boja:zelena ;  gramaža 

materijala: 40 gsm+-2gsm kom. 112,000 

 

   

  

maska hirurška,  troslojna sa 

savitljivom trakom za nos; 

boja:zelena; dimenzija: 17,5 x 

9,2 cm ; gramaža materijala: 

66 gsm+-3gsm   kom. 68,000 

 

   

  

kapa hirurška -beretka: 

propustljiva za vazduh, 

dimenzija 21”+-1/4”, boja: 

zelena,  gramaža materijala: 14 

gsm+-1gsm kom. 76,500 

 

   

  

mantil za jednokratnu 

upotrebu, propustljiv za 

vazduh, dimenzija 21”+-1/4”, 

boja: zelena,  gramaža 

materijala: 25 gsm+-2gsm     kom. 2,975 

 

   

42 
urin kese za bebe(pedijatrijske) 

100ml kom. 11,000 

 

   

43 

urin kesa od 2l (sa 

nepovratnom valvulom i 

ispustom;transparentne strane 

kese,izgravirana merna skala u 

mililitrima -2000, linija za 

podatke o pacijentu, pojačane 

rupe za priključak na stalku, 

konusni konektor snap-on 

poklopac) kom. 39,100 

 

   

44 posuda za feces sa navojem kom. 300 

 

   

45 

komplet za bris -

sterilan,pojedinačno pakovan u 

zaštitnu foliju kom. 38,250 
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46 

komplet za bris sa 

transportnom podlogom 

(Amies) bez dodatka aktivnog 

uglja kom. 3,000 

 

   

47 

pregledne rukavice od 

prirodnog gumenog latexa,bez 

pudera,nesterilne, veličina XL, 

sila kidanja veća od 6N 

(prosečna 9N)- da ispunjavaju 

standard EN 455-2, ne smeju 

da sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; 

mikrohrapave na dlanu;AQL 

1,5 na poroznost/propustljivost 

tečnosti kom. 160,000 

 

   

  

pregledne rukavice od 

prirodnog gumenog latexa, bez 

pudera,nesterilne, veličina L,  

sila kidanja veća od 6N 

(prosečna 9N)-da ispunjavaju 

standard EN 455-2;ne smeju da 

sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; 

mikrohrapave na dlanu;AQL 

1,5 na poroznost/propustljivost 

tečnosti kom. 240,000 

 

   

  

pregledne rukavice od 

prirodnog gumenog latexa, bez 

pudera,nesterilne, veličina  M,  

sila kidanja veća od 6N 

(prosečna 9N)-da ispunjavaju 

standard EN 455-2;ne smeju da 

sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; 

mikrohrapave na dlanu;AQL 

1,5 na poroznost/propustljivost 

tečnosti kom. 320,000 

 

   

48 
PVC rukavice univerzalne 

veličine kom. 95,000 

 

   

49 

sterilne hirurške rukavice 

br.6,5, sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 2,550 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 7, 

sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 37,600 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 

7,5, sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 44,000 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 8, 

sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 33,600 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 

8,5, sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 6,000 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 7, anatomskog oblika, 

AQL 1.5 par 2,400 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 7,5, anatomskog 

oblika, AQL 1.5 par 1,020 
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sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 8, anatomskog oblika, 

AQL 1.5 par 1,840 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 8,5, anatomskog 

oblika, AQL 1.5 par 425 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 6,5, anatomskog 

oblika, AQL 1.5 par 425 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br.7, 

bez talka i lateksa, anatomskog 

oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice 

br.7,5, bez talka i lateksa, 

anatomskog oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br.8, 

bez talka i lateksa, anatomskog 

oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice 

br.8,5, bez talka i lateksa, 

anatomskog oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

rukavice pregledne, 

nitrilne,bez talka i lateksa, 

veličina M kom. 40,000 

 

   

  

rukavice pregledne, 

nitrilne,bez talka i lateksa, 

veličina L kom. 40,000 

 

   

  
rukavice pregledne, nitrilne, 

bez talka i lateksa,veličina XL kom. 40,000 

 

   

50 igla (luer lock)  0,8x40mm kom. 195,500 

 

   

  igla (luer lock)  1,2x40mm kom. 114,750 

 

   

  igla (luer lock) 0,45x12mm kom. 28,050 

 

   

  igla (luer lock) 0.3x12mm kom. 400 

 

   

  

NOVOFINE igla 30G (0,3x8) 

ili ekvivalent (za davanje 

insulina) kom. 500 
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51 

ŠPRIC 2ml, sterilan sa easy 

open otvaranjem, graduisan na 

0,1ml, brojčano označen na 

svakih 1ml,grafičko 

obeležavanje na samom špricu 

u okviru jednog 

mililitra(podeoci 0,1 i 0,5 i 

1ml) ,mora biti različito 

definisano dužinom crte ili 

brojčano, (kako bi se izbegla 

greska u čitanju podeoka) klip 

šprica od polietilena, telo 

(burence) od polipropilena, 

prilikom upotrebe ne sme biti 

curenja pored klipa, lagano 

pokretanje klipa uz smanjenu 

snagu pritiska,prilikom 

aplikacije leka neophodno je 

da klip bude stabilan, kako 

preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica 

mora da dobro konektira sa 

svim tipovima iglala 

uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do 

spadanja igle i da ne dolazi do 

curenja pri aplikaciji leka). kom. 147,900 

 

   

  

ŠPRIC 5ml, sterilan sa easy 

open otvaranjem, graduisan na 

0,2ml, brojčano označen na 

svakih 1ml, klip šprica od 

polietilena, telo (burence) od 

polipropilena,prilikom 

upotrebe ne sme biti curenja 

pored klipa, lagano pokretanje 

klipa uz smanjenu snagu 

pritiska,prilikom aplikacije 

leka neophodno je da klip bude 

stabilan, kako preostala 

(minimalna) količina leka ne bi 

nekontrolisano bila istisnula iz 

šprica, vrh šprica mora da 

dobro konektira sa svim 

tipovima iglala, uključujući 

spinalnu i epiduralnu (da ne 

dolazi do spadanja igle i da ne 

dolazi do curenja pri aplikaciji 

leka). 

 

  kom. 102,850 
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ŠPRIC 10ml, sterilan sa easy 

open otvaranjem,graduisan na 

0,5ml, brojčano na svaka 2ml, 

grafičko obeležavanje na 

samom špricu u okviru jednog 

mililitra (podeoci 0,5ml i1ml) 

mora biti različito definisano 

dužinom crte (kako bi se 

izbegla greska u čitanju 

podeoka),klip šprica od 

polietilena, telo (burence) od 

polipropilena, prilikom 

upotrebe ne sme biti curenja 

pored klipa, lagano pokretanje 

klipa uz smanjenu snagu 

pritiska,prilikom aplikacije 

leka neophodno je da klip bude 

stabilan, kako preostala 

(minimalna) količina leka ne bi 

nekontrolisano bila istisnula iz 

šprica, vrh šprica mora da 

čvrsto konektira sa svim 

tipovima igala, uključujući 

spinalnu i epiduralnu (da ne 

dolazi do spadanja igle i da ne 

dolazi do curenja pri aplikaciji 

leka). 

 

  

kom. 64,600 

 

   

  

ŠPRIC 20ml, sterilan easy 

open otvaranje, graduisan na 

1ml, brojčano na svakih 5 ml, 

klip šprica od polietilena, telo 

(burence) od polipropilena, 

prilikom upotrebe ne sme biti 

curenja pored klipa, lagano 

pokretanje klipa uz smanjenu 

snagu pritiska,prilikom 

aplikacije leka neophodno je 

da klip bude stabilan, kako 

preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica 

mora da čvrsto konektira sa 

svim tipovima igala, 

uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do 

spadanja igle i da ne dolazi do 

curenja pri aplikaciji leka). kom. 119,850 

 

   

  

špric sa navojem, za 

perfuzionu pumpu, od 50ml 

(luer lok) kom. 8,500 

 

   

  
špric 50ml, sa dugačkim 

nastavkom - urološki kom. 1,190 

 

   

  

trodelni insulinski špric sa 

fiksnom iglom 30G (0,3 x 8 

mm) zapremine 0,5ml,100IJ kom. 100 

 

   

52 

intravenski set za infuziju pod 

pritiskom ili gravitacionu, sa 

antibakterijskim filterom , 

L150cm, 15µm-filter., 

INTRAFIX Primeline Classic kom. 765 
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ili ekvivalent 

  

Trodelni licenciran špric a 

50ml sa iglom kompatibilan sa 

pumpom Perfusor Space kom. 8,000 

 

   

  

Ekstenziona linija dužine 

150cm, fi 1,5mm,  

volumen prajmiranja 2,6mm, 

bez lateksa kom. 5,600 

 

   

53 

MINI SPIKE ili ekvivalent 

(dodatak boci sa 

bakteriološkim filterom, za 

višedozna davanja) kom. 500 

 

   

54 set za exanguino transfuziju kom. 5 

 

   

55 

resorptivni želatinski sunđer 

8cmx5cmx1cm (GELITA 

SPON  standard ili ekvivalent) kom. 255 

 

   

  
oksidovana resorptivna 

celuloza , 5cm x 7cm, kom. 5 

 

   

  
želatinski sunđer - tampon , 

8cm x 3 cm, resorptivni kom. 5 

 

   

  

brzoapsorbujući želatinski 

resorptivni sunđer sa 

poroznom neravnom 

strukturom, velike površinske 

hrapavosti 8cm x 5 cm x 0,4cm kom. 5 

 

   

56 

resorptivni hemostatik - 

kolagen goveđeg porekla , 3 

cm x 5 cm kom. 50 

 

   

  

resorptivni hemostatik - 

kolagen goveđeg porekla,  5 

cm x 8 cm kom. 200 

 

   

57 

sistem za transfuziju ( inf. 

komora sa 200 mikrometar 

filterom, šiljak sa ventilom za 

vazduh, otvor za vazduh sa 15 

mikrometara filterom sa 

kapicom, mekano crevo 

otporno na savijanje L 150cm, 

precizan zatvarač, inj.deo od 

latexa, luer lock sa poklopcem, 

plastična igla) kom. 3,570 

 

   

58 

sistem za infuziju ( velika 

fleksibilna inf. komora, 

aproksimativno 20 kapi po ml., 

šiljak sa ventilom za vazduh, 

otvor za vazduh sa 15 

mikrometar filterom sa 

kapicom, mekano crevo 

otporno na savijanje L 150cm , 

latex inj.deo i luer lock sa 

poklopcem) kom. 55,250 

 

   

59 

igla za cito-histolosku biopsiju 

(biopsiju horiona) velicine  

18G x 150 mm kom. 100 
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igla za citološke biopsije  sa 

radiopaknim markerima, 

centimetar skalom, 

graničnikom dubine 

penetracije,sa internim eho-

markerom, velicine  21G/15cm kom. 1,275 

 

   

  

teflonska igla sa mandrenom 

za amnioderivaciju sa 4 rupe 

4F,5Fna duzini od 10-15cm kom. 60 

 

   

60 

igla za spinalnu anesteziju 

25G, L=88mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 380 

 

   

  

igla za spinalnu anesteziju 

25G, L=120mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 85 

 

   

  

igla za spinalnu anesteziju 

27G, L=88mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 85 

 

   

  

igla za spinalnu anesteziju 

27G, L=120mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 380 

 

   

  

vodič kanile (25G) za spinalnu 

anesteziju (20G x 1 3/8)0,9 x 

35mm kom. 21 

 

   

  

vodič kanile (27G) za spinalnu 

anesteziju (22G x 1 3/8)0,7 x 

35mm kom. 21 

 

   

  

set za kombinovanu spinalnu i 

epiduralnu anesteziju sa 

sigurnosnim docking sistemom 

fiksacije spinalne 

igle;epiduralna igla 

18G;spinalna igla pencil pint 

27G;ESPOCAN set ili 

ekvivalent kom. 30 

 

   

  

set za kontinuiranu epiduralnu 

anesteziju 20G , PERIFIX 

filter set ili ekvivalent (sastoji 

se od : epiduralnog katetera 

0,45xo,85mm 20G, epiduralne 

igle 18Gx80mm, filtera 0,2 

microna, šprica LOR 8ml, 

konektora) ili ekvivalent kom. 2,880 

 

   

  

epiduralni kateter 

0.45x0.85mm, 20G - PERIFIX 

kateter ili ekvivalent kom. 85 

 

   

  

filter za epiduralnu anesteziju 

0,2microna - PERIFIX filter ili 

ekvivalent kom. 50 

 

   

  
igla 80mm/3 ⅟4  (18G) - 

PERIFIX igla ili ekvivalent kom. 50 

 

   

  

špric za epiduralnu anesteziju 

loss of resistance 10ml - 

PERIFIX špric ili ekvivalent kom. 50 

 

   

61 

intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom, na 

sredini krilaca, 20G (luer lock) kom. 15,300 
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intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom,  na 

sredini krilaca, 16G (luer lock) kom. 11,900 

 

   

  

intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom,  na 

sredini krilaca, 18G (luer lock), 

mogućnost dorzalne verzije, 

dužina katetera 33mm kom. 13,600 

 

   

  

intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom,  na 

sredini krilaca, 24G (luer lock) kom. 12,750 

 

   

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip 

mehanizmom od uboda, 20G, 

mogućnost dorzalne verzije, 

dužina katetera 22mm kom. 100 

 

   

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip 

mehanizmom od uboda, 18G kom. 100 

 

   

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip 

mehanizmom od uboda, 24G kom. 100 

 

   

62 

arterijska kanila 20G x 45mm 

sa flow switch mehanizmom ili 

ekvivalent kom. 25 

 

   

  

transdjuser za invazivni 

monitoring za centralni venski 

i direktni arterijski pritisak sa 

transdjuser interfejs kablovima 

ili ekvivalent kom. 25 

 

   

63 

fleksibilni kružni sistem za 

disanje sa antimikrobskom 

zaštitom, dužine 1,6m + 0,8 

grana, balonom od 2 litre i 

konekcijom 22M/15F-22F-

22F;SILVER KNIGHT ili 

ekvivalent kom. 357 

 

   

64 

filter antibakterijski HME za 

anesteziju, tidalni volumen 

300-1500 ml, elektrostatički , 

28 grama težine, 78,5mm x 

68.5mm, PVC free, latex free kom. 1,020 

 

   

65 
apsorber za anesteziološki 

aparat kg 510 

 

   

66 gel za ultrazvuk a 1kg kg 1,275 

 

   

67 

EKG papir za aparat 

CARDIOLINE DELTA 60 

PLUS, 210x280mm harmonic pak 17 

 

   

  

EKG papir za aparat NIHON 

KOHDEN CARDIOFAX, 

110x140mm pak 17 

 

   

  

EKG papir za aparat 

SCHILLER KARDIOVIT 

AT2,210x280mm pak 42 

 

   

  

EKG papir za aparat 

HELLIAGE CARDIOTEST 

EK 41M, 55x50mm pak 55 
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papir za CTG aparat 152 x 100 

x 150 sa rupicama (sa 

perforacijom) pak 42 

 

   

  

papir za CTG aparat 150 x 100 

x 150 bez rupica (bez 

perforacije) pak 680 

 

   

  
papir za CTG aparat (Bistos 

BT350) 150mm x 90mm x 200 pak 425 

 

   

68 

traka za ultrazvuk - mitsubishi 

K61B/KP61B 110mm x 20m 

(standardni termalni papir za 

mitsubishi video copy 

procesor) pak 550 

 

   

  

traka za ultrazvučni aparat sa 

printerom SONY UP-897MD, 

110mm x 18m, HG pak 120 

 

   

69 

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS ,zelena 385 

x 660 mm, integra pak ili 

ekvivalent kom. 4,400 

 

   

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, plava 420 x 

720 mm, integra pak ili 

ekvivalent kom. 4,400 

 

   

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, zelena 385 

x 410 mm, integra pak ili 

ekvivalent  kom. 255 

 

   

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, plava 420 x 

470 mm , integra pak ili 

ekvivalent kom. 255 

 

   

  
papirni podmetač za kasete, 25 

x 30 cm kom. 2,125 

 

   

  
papirni podmetač za kasete, 30 

x 50 cm kom. 5,100 

 

   

  

nalepnice sa indikatorom pare 

za  kese za sterilizaciju 

hirurških instrumenata(integra 

pak ili ekvivalent) kom. 5,525 

 

   

70 

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, 

netkani biorazgradivi 64g, 

120cm x 120cm ili ekvivalent kom. 8,000 

 

   

  

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, 

netkani biorazgradivi 64g, 

100cm x 100cm ili ekvivalent kom. 4,250 

 

   

  

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, 

netkani biorazgradivi 64g, 

75cm x 75cm ili ekvivalent kom. 14,800 

 

   

71 
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

7,5cm x 200m kom. 4 

 

   

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

15cm x 200m  kom. 30 

 

   

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

30cm x 200m kom. 25 

 

   

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

38cm x 200m kom. 8 

 

   

72 

ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

120mm/70m kom. 25 
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ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

160mm/70m kom. 25 

 

   

  

ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

270mm/70m kom. 21 

 

   

  

ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

420mm/70m kom. 4 

 

   

73 

multiparametarski integrator za 

kontrolu procesa parne 

sterilizacije na 121°C i 134°C , 

mora biti presvučen plastičnom 

folijom, mora da sadrži dve 

odvojene migrirajuće trake - 

prozora (za uspešnu ili 

neuspešnu sterilizaciju) sa 

hemijskom tečnošću unutar 

njih tako da se rezultati 

sterilizacije ne tumače 

subjektivno već se to jasno 

može videti u odvojenim 

prozorima. kom. 17,850 

 

   

74 
VISA BOWIE DICK   test ili 

ekvivalent kom. 550 

 

   

75 

traka plave boje sa indikatorom 

pare 24mm x 50 m ili 

ekvivalent kom. 200 

 

   

76 
ampule za biološku kontrolu 

parne sterilizacije kom. 550 

 

   

  
ampule za biološku kontrolu 

suve sterilizacije kom. 400 

 

   

77 
trake za vlažnu sterilizaciju, 

kontrolne kom. 150 

 

   

  
trake za suvu sterilizaciju, 

kontrolne kom. 25 

 

   

78 
RO film, 35x43cm, sa zelenom 

folijom kom. 420 

 

   

  
RO film, 24x30cm, sa zelenom 

folijom kom. 2,100 

 

   

  
RO film, 18x24cm, sa zelenom 

folijom kom. 550 

 

   

  
razvijač za mašinsko razvijanje 

filmova a 10l pak 5 

 

   

  
fiksir za mašinsko razvijanje 

filmova a 10l pak 5 

 

   

79 
flaster hirurški, 5cm x 9,1m; 

transparentni; hipoalergijski kom. 5,525 

 

   

  

flaster TEGADERM i.v.  (  i.v. 

transparentni flaster sa 

bordurom 5cm x 5,7cm ) ili 

ekvivalent kom. 1,000 

 

   

  

hipoalergijski, elasticni 

hirurski flaster izradjen od 

mekog netkanog materijala 

bele boje, sa uzduznim 

perforacijama na svakih 5cm i 

bez zastitnog papira, za brzu i 

laku upotrebu jednostavnim 

kidanjem flastera sa rolne bez 

koriscenja makaza, 20cm x 

9,1m kom. 15 
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80 

gaza, pamučna nesterilna, 

80cm x 100m, obostrano utkan 

rub, 17 niti tj. 10/7 tkanje metar 102,000 

 

   

  

gaza, pamučna nesterilna, 

80cm x 100m, obostrano utkan 

rub, 20 niti tj. 12/8 tkanje metar 24,000 

 

   

  
tampon od gaze br.1 Ø17mm a 

500 komada pak 6 

 

   

  
tampon od gaze br.2 Ø35mm a 

500 komada pak 6 

 

   

81 

sterilni hirurški set za carski 

rez sadržaja: sterilna kompresa 

za brisanje ruku 40*40cm, 

dvoslojna kompresa sa 

kolekcionom kesom za carski 

rez 200*300cm, kompresa za 

bebu 100*100cm, navlaka za 

instrumentarski sto Mayo 

78*145cm, kompresa za 

instrumentarski sto (PE+NW) 

150*200cm, sterilni omotač 

100*100cm - 2x1x1x1x1x1 ili 

odgovarajući kom. 15 

 

   

  

sterilni univerzalni hirurški set 

sadržaja: suva kompresa za 

brisanje ruku 40*40cm, 

dvoslojna kompresa za 

anesteziju 150*240cm, 

dvoslojna kompresa sa 

samolepljivom ivicom 

100*120cm, dvoslojna 

kompresa za donji deo tela 

150*180cm, navlaka za 

instrumentarski sto Mayo 

78*145cm, kompresa za 

instrumentarski sto (PE+NW) 

150*200cm, OP tape 

10*50cm, sterilni omotač 

100*100cm - 

1x1x4x1x1x1x1x1 ili 

odgovarajući kom. 15 

 

   

  

sterilni hirurški mantil 

SSMMS sa ojačanjem na 

prednjem delu i rukavima XL 

ili odgovarajući kom. 100 

 

   

  

sterilna navlaka za kameru PE , 

min.dimenzija 14*250cm ili 

odgovarajući kom. 850 

 

   

82 

flaster za fiksaciju, na platnu, 

5cm x 5m; GALOPLAST ili 

ekvivalent kom. 750 

 

   

83 

higijenski ulošci od hidrofilnog 

pamuka obavijeni trikotažnom 

mrežicom kom. 5,100 
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84 

vata sanitetska a 1kg, 

pamučna, bela, meka i 

hemijski neutralna, moć 

zadržavanja vode najmanje 22g 

u 1g uzorka, najviše 10 mekih 

čvorića u 1g uzorka, pakovana 

u polietilensku vrećicu, 

umotana u svitak koji je 

prethodno postavljen tankim 

papirom, da odgovara PH JUG 

IV kg 500 

 

   

  

zavoj kaliko 8cm x 5m, utkani 

rub obostrano, nesterilan, 

pamuk 100%, mgustina tkanja 

14/10 niti po cm2, da odgovara 

PH JUG IV kom. 6,000 

 

   

  
zavoj elastični 10cm x 5m, sa 

kopčom kom. 5,500 

 

   

85 
papirna vata, celuloza 100% a 

1kg kg 40 

 

   

86 Kovac's reagens ml. 300 

 

   

87 
staklena Erlenmajer boca sa 

širokim grlom od 1000ml kom. 25 

 

   

  
staklena Erlenmajer boca sa 

širokim grlom od 50ml kom. 10 

 

   

88 epruveta staklena 16 x 160 kom. 2,125 

 

   

  epruveta staklena 16 x 100 kom. 500 

 

   

89 
pH indikator papir (pH 0-14) a 

100 listića kom. 10 

 

   

90 

kontejner za sakupljanje urina 

u 24h, a 3000ml, sa čepom 

kroz koji se može uzorkovati 

urin vakum epruvetom  kom. 15 

 

   

91 

Testovi za 

detekciju,kvantifikaciju i 

osetljivost na antibiotike 

(najmanje u dve koncentracije) 

za kulture Mycoplasma 

hominis i Ureaplasma 

urealyticum test 1,200 

 

   

  
Testovi za detekciju genitalnih 

mikoplazmi (skrining) test 400 

 

   

  

Transportni medijum za 

izolaciju M. hominis i U. 

urealyticum kom. 400 

 

   

  

DIF test za dijagnostiku 

Chlamydia trachomatis, 

inkubacija na sobnoj 

temperaturi-komplet 

(reagens+pozitivna 

kontrola+predmetna stakla) test 1,200 

 

   

92 

Test za kontrolu kvaliteta tecne 

in vitro dijagnosticke metode 

za urogenitalne mikolazme 6x2 test 6 

 

   

93 

Columbia agar (5% sheep 

blod)- gotova hranljiva 

podloga kom. 1,700 

 

   

  
Podloga za Campylobacter- 

gotova hranljiva podloga kom. 100 

 

   



Page 49 of 84 

 

  

Hromogena podloga za 

identifikaciju uzročnika 

urinarnih infekcija- gotova  

podloga kom. 300 

 

   

  

Hromogena podloga za 

identifikaciju Strep. agalactiae 

gr.B- gotova  podloga kom. 170 

 

   

  

Hromogena podloga za 

identifikaciju ESBL 

produkujućh enterobakterija- 

gotova  podloga kom. 85 

 

   

  

Miller - Hinton agar sa 5% 

konjske krvi za izradu 

antibiograma - gotova podloga kom. 85 

 

   

  

Miller - Hinton II agar (sheep 

blood 5%) za izradu 

antibiograma - gotova podloga kom. 85 

 

   

  

Selektivna podloga za izolaciju 

Neisseria gonorrhoae-- gotova 

hranljiva podloga kom. 85 

 

   

  

PPLO agar - gotova hranljiva 

podloga za kultivaciju 

mikoplazmi kom. 85 

 

   

94 

Latex aglutinacioni test za 

identifikaciju Staphilococcusa 

aureus -a test 210 

 

   

  

Latex aglutinacioni test za 

serološku identifikaciju 

streptokoka grupe B  test 120 

 

   

95 
aglutinišući serum Salmonella 

gr. D H:g,m  ml. 3 

 

   

  
aglutinišući serum Salmonella 

gr. D O:9 ml. 3 

 

   

96 Penicillin  10μg disk 
kom. 1,700 

 

   

  Ampicilin 10μg disk 
kom. 6,100 

 

   

  Amoksicilin+klav.kiselina disk kom. 1,700 

 

   

  Piperacilin+tazobaktam disk kom. 500 

 

   

  Imipenem 10μg disk 
kom. 850 

 

   

  Meropenem 10μg disk 
kom. 3,000 

 

   

  Ertapenem 10μg disk 
kom. 850 

 

   

  Cefalotin 30μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Cefoxitin 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Cefotaksim 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Ceftriakson 30μg disk 
kom. 3,400 

 

   

  Ceftazidim 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Ceftibuten 30μg disk 
kom. 170 

 

   

  Cefuroksim 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Cefepim 30μg disk 
kom. 170 
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  Eritromicin 15μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Azitromicin disk kom. 850 

 

   

  Klindamicin  2μg disk 
kom. 3,000 

 

   

  Gentamicin 10μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Amikacin  30μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Tobramicin 10μg disk 
kom. 170 

 

   

  Netilmicin disk kom. 170 

 

   

  Neomicin disk kom. 170 

 

   

  Nitrofurantoin 300μg disk  
kom. 3,400 

 

   

  Pipemidinska kiselina disk  kom. 500 

 

   

  Fosfomicin disk kom. 500 

 

   

  Norfloksacin 10μg disk 
kom. 500 

 

   

  Ciprofloksacin 5μg disk 
kom. 6,000 

 

   

  Levofloksacin 5μg disk 
kom. 170 

 

   

  Vankomicin 30μg disk 
kom. 2,500 

 

   

  Hloramfenikol 30μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Sulfamet/trimetoprim disk kom. 3,400 

 

   

  Fusidinska kiselina disk kom. 850 

 

   

  Tetraciklin 30μg disk 
kom. 3,000 

 

   

  
Ceftazidim+klavulanska 

kiselina disk kom. 40 

 

   

  Imipenem+EDTA disk kom. 40 

 

   

  kolistin disk kom. 40 

 

   

97 ampicilin E test kom. 25 

 

   

  meropenem E test kom. 25 

 

   

  vankomicin E test kom. 25 

 

   

  kolistin E test kom. 25 

 

   

98 
Bacitracin 0,4 IU dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 

 

   

  
novobiocin dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

  
oxacillin dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 

 

   

  
Oksidaza test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 

 

   

  
O.N.P.G. test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

  
Optohichine test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

  
tributirin dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

99 
Kesice za anaerobne uslove 

(bez dodavanja vode) kom. 250 
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Kesice za mikroaerofilne 

uslove (bez dodavanja vode) kom. 170 

 

   

  
Kesice za CO2 uslove (bez 

dodavanja vode) kom. 170 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju nefermentativnih 

Gram negativnih bakterija sa 

najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju streptokoka sa 

najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju enterobakterija 

sa najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju stafilokoka sa 

najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju anaerobnih 

bakterija sa najmanje 20 

biohemijskih parametara i 

potrebnim reagensima test 20 

 

   

100 
Blood agar base   - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 3,400 

 

   

  
Columbia agar base - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 17,000 

 

   

  
Mac Conkey agar  - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 5,000 

 

   

  

Sabouraud agar sa 

hloramfenikolom - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 6,500 

 

   

  
Kligler iron agar  - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 1,000 

 

   

  
Muller Hinton agar - 

dehidrovana  podloga gram 6,500 

 

   

  
Peptone water  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   

  
Selenite broth  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   

  
Simmons citrate agar  - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 500 

 

   

  

Thioglycollate medium bez 

dekstroze - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 6,500 

 

   

  
Urea agar base  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   

  
Schedler agar  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 2,000 

 

   

  
XLD agar - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 2,000 

 

   

  
Too'd - Hewitt broth - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 850 

 

   

  
Bile eskulin agar - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   



Page 52 of 84 

 

  

CNA suplement  ampula - 

dodatak za bakteriološku 

podlogu ampula 10 

 

   

  

Urea 40% supplement  - 

dodatak za bakteriološku 

podlogu ml. 50 

 

   

 

Brain hearth infusion broth - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 500 

 

   

 

Vitamin K 1% suplement - 

dodatak za bakteriološku 

podlogu ml. 15 

 

   

101 
test za detekciju toksina A i B 

C.difficile  kom. 15 

 

   

102 
Crystal violet rastvor 1%-boje 

za bojenje po Gram litar 6 

 

   

  
Gram Lugol rastvor-boje za 

bojenje po Gram litar 6 

 

   

  
Dekolorizator rastvor-boje za 

bojenje po Gram litar 6 

 

   

  
Safranin rastvor-boje za 

bojenje po Gram litar 6 

 

   

103 
boja za označavanje tkiva - 

crna  ml. 85 

 

   

  
boja za označavanje tkiva - 

crvena ml. 85 

 

   

  hematoksilin po Maueru litar 20 

 

   

  eozin vodeni rastvor 1% litar 10 

 

   

104 vazelinska gaza 10 x 10 cm kom. 30 

 

   

105 

Set za epiduralnu anesteziju. 

Set sadrzi (epiduralnu iglu 18G 

Tuochy, odgovarajući kateter 

sa tri lateralna otvora 

(najmanje dužine 900 mm), 

epiduralni filter 0,2μm, 

konektor sa klik mehanizmom, 

špric od najmanje 8 ml bez 

otpora i fiksator katetera sa 

plasticnim providnim klik 

mehanizmom) kom. 255 

 

   

106 
Vazelin (odgovara zahtevima 

Ph Eur) kg 6 

 

   

107 
Talk   (odgovara zahtevima Ph 

Eur) kg 2 

 

   

108 toplomer kom. 300 

 

   

УКУПНО: 

   

 

 

Рок плаћања (60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

1) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________________ 

Матични број понуђача: __________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 

Име особе за контакт: ____________________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail):_______________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

Телефакс: _______________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________________________ 

 

2) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________________ 

Матични број понуђача: __________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 

Име особе за контакт: ____________________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail):_______________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

Телефакс: _______________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________________________ 

 

 

 

Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну 

обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.  

 

 

 

                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.                           

Дана:__________.2014. године                                          _______________________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________________ 

Матични број понуђача: __________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 

Матични број: ___________________________________________________________________ 

Име особе за контакт: ____________________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail):_______________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

Телефакс: _______________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________________________ 

 

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део  
                                                         (навести назив подизвођача) 

набавке ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

што износи ____% вредности понуде. 

 

 

* Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је копирати страну 

обрасца понуде и навести све подизвођаче.  
Понуђач је дужан да упише јединичну цену као и укупну цену за понуђено добро. 

У цену треба укалкулисати и све зависне трошкове. 

*Понуђач је обавезан да се придржава понуђеног рока испоруке. 

* Наручилац не дозвољава авансно плаћање. 

* Понуђач је обавезан да сваку испоруку добара временски најави и испоручи у целости.  

* Сукцесивну испоруку предметних добара, вршиће Продавац у магацин Купца. 

 

У ________________________                       

                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.                           

Дана:__________.2014. године                                          _______________________________ 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Услов: 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) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов: 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; 

5) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

       Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 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 уверење 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 или давања мита, кривично дело 

преваре; 

3) Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да 

му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 

4) 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; 

       5) Важеће Решење Министарства здравља РС које гласи на име понуђача и Решење 

 АЛИМС-а које се доставља само за партије које укључују добра за чији је промет 

 неопходно поседовање истог у складу са важећим законским нормама на територији 

 Републике Србије. 

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ из тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда. 

     6) Наручилац може накнадно захтевати доставу узорака. На упакованим узорцима 

прецизно назначити назив понуђача и број партије на коју се односе и број ставке 

уколико се партија састоји од већег броја ставки. Уколико понуђач благовремено не 

изврши доставу узорака, или не означи назив понуђача или број партије и ставке на коју 

се исти односе, његова понуда ће бити одбијена.  

 

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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог 

закона, 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. 

 Уколико понуђач не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности 

тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. 
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V Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и 

конкурсне документације 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

1 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – правно 
лице; 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра - предузетник; 

2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 или давања мита, кривично дело преваре – правно лице; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 - предузетник; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – физичко лице; 

3 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврду 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности– правно лице; 
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврду Агенције за 
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности - предузетник; 
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова – физичко лице; 

4 

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 – правно лице; 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - 
предузетник; 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода – физичко 
лице; 

5 
Важеће Решење Министарства здравља РС које гласи на име понуђача и важеће Решење Агенције за лекове и 
медицинска средства за понуђена добра за чији је промет неопходно поседовање истог у складу са важећим 
законским нормама на територији Републике Србије. 

6 Узорци и документација наведена у обрасцу VII Техничке спецификације 

 

 
У _____________________                                                      Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.               ______________________________ 

 
 
Напомене: Докази о испуњености услова из члана 75. Закона, достављају се у неовереним копијама. 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача АПР-а нису у обавези да доказују испуњеност 
обавезних услова (тачке 1-4) 
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VI   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

1. Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, ул. Краљице Наталије 

62, коју заступа директор проф. др Снежана Ракић (у даљем тексту: Купац) и 

 

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. ____, 

ПИБ ____________, матични број _____________ које заступа директор 

_________________ (у даљем тексту: Продавац),  

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:                                        

 

а) ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

б) ______________________________________________________________________________ 
              ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако 

наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити 

податке. 

 
 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да предмет купопродаје чини набавка потрошног 

материјала у отвореном поступку јавне набавке добара бр. О14-16, партија 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________, у поступку реализације одлуке о додели уговора,  број _________ од  

__________ године, све на основу усвојене понуде продавца, бр. _________ од  

____________ године, која чини саставни део уговора, и то:  

Модел табеле која је саставни део уговора:* 

ОПИС 

(генерички назив) 

год. 

кол. 

цена по 

јед. без 

ПДВ-а 

цена 

укупно 

без 

ПДВ-а 

произвођач 

1 2 3 4=2*3 5 

     

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:   

ПДВ:   

ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:   

*модел табеле се не мора попуњавати 

Уговорне стране утврђују да се овим уговарањем обезбеђују потребе купца за  

континуираним асортиманом из става 1, овог члана  рачунајући од дана закључења 

уговора, све у складу са принципима добре праксе у дистрибуцији. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују цену добра у питању,  по јединици, одн. укупној количини, у 

складу са  усвојеном  понудом из члана 1. уговора и по том основу издатог рачуна 

продавца,  према испостављеном месечном требовању купца и динамици испоруке,  што 

одговара његовим месечним потребама. 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују обавезу купца да продавцу, по извршеној испоруци,  врши 

плаћања на основу издате фактуре, са роком доспелости од _____________ дана, 

рачунајући од дана извршене испоруке добара. 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се добра испоручују у договореним количинама према 

захтевима Купца.  
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Уговорне стране су сагласне да укупна испоручена количина добара може коначном 

реализацијом уговора да буде и већа од уговорене до +15% услед ванредног повећања 

обима рада у здравственој установи, уколико купац располаже финансијским средствима. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се усклађивање цена утврђених у прихваћеној понуди 

продавца врши на тај начин што се на основу предога заинтересоване уговорне стране 

закључује анекс уз овај уговор којим се утврђују нове цене које ступају на снагу даном 

потписивања анекса и важе до окончања испоруке уговорене количине добара. 

 

Усклађивање уговорних цена добара из става 1. овог члана може се вршити само у 

случају већих поремећаја на тржишту предметних добара, искључиво уз одговарајући 

доказ, максимално до +10% од уговорених цена и уколико купац располаже 

финансијским средствима. 

 

Члан 6. 

Уговором купац преузима следеће обавезе: 

1. уредног и благовременог испостављања требовања, све специфицирано по врсти и 

количини добара у питању, 

2. уредног и у року  испуњења обавезе плаћања цене за испоручена добра из члана 

2. и 3. уговора, 

3. благовременог обавештавања о промени динамике испоруке добара у питању,  

4. именовање овлашћеног представника са сарадњу са продавцем, 

5. пријема добара 

6. може да врши контролу квалитета у било које време и без претходне најаве код 

независне специјализоване институције, а код евентуалног одступања од 

уговореног квалитета трошкове анализе сноси продавац. 

 

Члан 7. 

Уговором продавац се обавезује да: 

1. купцу благовремено, у најкраћеном могућем року, сукцесивно по захтеву, а 

најкасније у року од ________ сата од пријема требовања, изврши испоруку 

добара у питању, у целости по примљеној спецификацији у погледу врсте и 

количине добара, а у оквиру уговорене обавезе континуираног снабдевања 

предметним добрима, 

2. да располаже копијом потврде о извршеној контроли квалитета за сваку серију 

добра  које по овом уговору дистрибуира, а коју је дужан да је достави купцу на 

његов изричит захтев,  

3. да испоруку добара изврши у по принципу F– co магацин купца, 

4. благовремено врши издавање фактура  као основ плаћања од стране купца, 

5. да назначи број овог уговора на испостављеним фактурама, 

6. достави финансијску гаранцију, ради обезбеђења извршења уговреног, која чини 

саставни део уговора и то: бланко соло меницу са меничним овлашћењем. 

 

Члан 8. 

Уговором продавац, у складу са принципима доброг привредника, доказује одговарајућим 

сертификатима/уверењима о исправности добара у питању тиме да та добра одговарају 

домаћим или међународним стандардима квалитета, да су у земљи порекла снабдевена 

дозволом  за стављање у промет,или да продавац располаже сертификатом да добра у 

питању задовољавају домаће стандарде, одговарајућим уверењем о контроли квалитета, 

те да су добра обележена у промету на прописан начин.  

Уверења из става 1. овог члана чине саставни део уговора. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране посебно утврђују обавезу продаца да одговара за материјалне 

недостатке и скривене мане добара,  које када се установе од стране купца, било 

контролом квалитета, било у непосредној примени, обавезују да буду замењене од стране 

продавца у целости по врсти и количини, или да се за њихову вредност умањи 

испостављени предрачун купцу. 

Члан 10. 
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Уговорне стране су сагласне да се квантитативан пријем добара врши од стране купца у 

моменту пријема добара (по врсти и количини), а у случају да испоручена добра не 

одговарају претходно издатом требовању од стране купца, продавац задржава обавезу 

замене добара у питању. 

Купац је обавезан да рекламацију из става 1. овог члана достави продавцу у року од 48 

сати од извршеног пријема, а уколико продавац по истој не поступи у наредних 7 (седам) 

дана, купац има право куповине добара код трећег лица, а евентуална разлика у цени 

пада на терет продавца.  

Члан 11. 

Уговорне стране задржавају право раскида уговора, осим наступања више силе, у писаној 

форми, са  раскидним роком од 30 (тридесет) дана. 

Члан 12. 

Уговор се закључује на одређено време, у трајању од 12 месеци рачунајући од дана 

потписивања, а на све односе који нису регулисани одредбама уговора, непосредно се 

примењују важећи прописи. 

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

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

доспевају у 2015. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању 

финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2015. годину или доношењем 

Одлуке о привременом финансирању. 

Члан 13. 

У случају спора, надлежан је Привредни суд у Београду. 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања, од када почиње тећи његова примена. 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) идентичних,  уредно потписаних и оверених примерка, од 

којих купац задржава 4 (четири), а продавац 2 (два) примерка. 

 

 

За продавца 

 

 ___________________, 

Директор 

За купца 

 

______________________________ 

Проф. др Снежана Ракић  

Директор 
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VII    ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 Предмет јавне набавке је набавка добaра – потрошни материјал, у отвореном 

поступку број О14-16 за 2014. годину, за потребе Гинеколошко-акушерске клинике 

''Народни фронт''.  

Redni 

br.partije 
Naziv artikla 

Jedinica 

mere 

Projektovana 

godišnja 

potrošnja 

Proizvođаč- 
Zemljа 
poreklа 

Broj rešenjа 
(dozvole) zа 
stаvljаnje u 
promet lekа 

ili 
medicinskog 

sredstvа 

Zаštićeno ime 
- Komercijаlni 

nаziv 

Pаko- 
vаnje 

1 aceton p.a. litar 4 

 

   

2 
dinatrijumhidrogenfosfat-12-

hidrat p.a. gram 2,000 

 

   

3 

D(+)-Glucose monohydrate 

(koja odgovara zahtevima Ph 

Eur,BP,USP) a 25 kg, sa 

niskim sadržajem endotoksina pak 5 

 

   

4 

etanol apsolutni za upotrebu u 

patohistološkoj laboratoriji, 

registrovan kao medicinsko 

sredstvo litar 900 

 

   

  

etanol conc.  (96%) za 

upotrebu u patohistološkoj 

laboratoriji, registrovan kao 

medicinsko sredstvo litar 1,000 

 

   

5 
aethanol dil. (70%) kvalitet 

prema Ph Jug IV  litar 2,250 

 

   

6 benzin medicinski  litar 212 

 

   

7 formaldehid sol. conc. (37%) litar 212 

 

   

8 
vodonik - peroksid sol. conc. 

(30%) litar 5 

 

   

9 
jod (koji odgovara zahtevima 

Ph Eur) gram 1,500 

 

   

  kalijum jodid p.a.  gram 2,000 

 

   

10 

drveni štapić za bris 

(nesterilan), Ø2,8mm x 

180mm kom. 75,000 

 

   

11 
plastične nesterilne epruvete 

12/75 4ml,bez zapušača kom. 86,700 

 

   

  
čep za epruvetu 12/75 4 ml, 

nesterilnu kom. 6,800 

 

   

  

epruveta sa zapušačem,sterilna, 

plastična 16/100 od 10 ml , 

zapušač ne sme ispadati iz 

epruvete tj. mora čvrsto 

zatvarati epruvetu kom. 6,630 

 

   

  
epruveta plastična konusna 

graduisana 16x100 kom. 9,350 

 

   

  
epruveta 30x115, 50ml, 

konusna sa stopom kom. 200 

 

   

  
mikrokiveta ependorf od 1,5 

ml kom. 12,750 

 

   

12 filter papir 580cm x 580cm kom. 595 

 

   

13 
skalpel nožići broj 22 (hirurški 

nožići broj 22) a 100 komada pak 110 

 

   

14 
četkica za citologiju 

(endocervikalana), 19 cm kom. 12,000 
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drvena špatula za citologiju 

Ayre ili ekvivalent, 17,5cm kom. 12,000 

 

   

  
kasete sa poklopcem za 

fiksaciju materijala kom. 2,000 

 

   

  
medijum za smrznute rezove 

(za ex tempore) a 100ml pak 2 

 

   

  
triming nožići za podelu (130 

mm) a 50 komada pak 7 

 

   

  
mikrotomski nožići tip A35 a 

50 komada pak 2 

 

   

  

metalni orman za arhiviranje 

5000 pločica, mikroglas sistet 

ili ekvivalent kom. 4 

 

   

  

žilet za microtom tip 819 a 50 

kom.(microtomski nožići  tip 

819 a 50 kom.) pak 18 

 

   

15 

nastavak za automatsku pipetu 

žuti, dužine 50mm, ima 

graduaciju na 20μl i na 100μl 

za brzu promenu zapremine, 

CE sertifikovani u skladu sa 

IVD direktivom 98/79 EC kom. 34,000 

 

   

  

nastavak za automatsku pipetu 

plavi, dužine 70mm, ima 

graduaciju na 250, 500 i 

1000μl za brzu proveru 

zapremine, CE sertifikovani u 

skladu sa IVD direktivom 

98/79 EC kom. 35,000 

 

   

16 
Petrijeva šolja,sterilna, 

prečnika 55mm,plastična  kom. 1,000 

 

   

  
Petrijeva šolja,sterilna, 

prečnika 90mm, plastična  kom. 37,000 

 

   

17 
pokrovna stakla 24x32 a 100 

kom. pak 10 

 

   

  
pokrovna stakla 22x22 a 100 

kom. pak 30 

 

   

  
pokrovna stakla 24x40 a 100 

kom. pak 400 

 

   

  
pokrovna stakla 18x18 a 100 

kom. pak 10 

 

   

  
pokrovna stakla 20x20 a 100 

kom. pak 50 

 

   

  
pokrovna stakla 24x50 a 100 

kom. pak 280 

 

   

  
pokrovna stakla 24x24 a 100 

kom. pak 40 

 

   

  
pokrovna stakla 24x60 a 100 

kom. pak 100 

 

   

18 

predmetna stakla 76mm x 

263mm nebrušena a 50 

komada pak 40 

 

   

  

predmetna stakla 76mm x 

263mm brušena površina a 50 

komada - brušene površine, 

jednostrano, za pisanje pak 1,275 

 

   

19 stomatološka vata (tamponi)  kg 7 

 

   

20 
drveni štapić sa namotajem 

pamuka, nesterilan , 180mm  kom. 7,300 

 

   

21 
bris uretralni žičani sterilni, u 

epruveti kom. 1,500 
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22 eza plastična sterilna , 10µl 
kom. 2,500 

 

   

 
eza plastična sterilna , 1µl 

kom. 300 

 

   

23 staklene perle R 5mm  gram 1,500 

 

   

24 
čašica za urin sterilna, 

pojedinačno pakovana kom. 29,000 

 

   

25 

epruveta sa sterilnim 

podlogama za bakteriološku 

analizu urina-Urispekt ili 

ekvivalent kom. 2,000 

 

   

26 
MICROTAINER SST 

Tubes(serum gel) ili ekvivalent kom. 24,000 

 

   

  

MICROTAINER Contact - 

Activated lanceta plava 

(2mmx1,5mm) ili ekvivalent kom. 16,000 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za biohemiju, 16 x 

100mm, 9ml ili ekvivalent kom. 32,000 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za hematologiju,13 x 

75mm, 3ml ili ekvivalent kom. 22,400 

 

   

  

igla za vakum epruvetu za 

uzimanje krvi - zelena 21G 

(0,8 x 38mm)  kom. 40,800 

 

   

  

igla za vakum epruvetu za 

uzimanje krvi - zelena 21G  sa 

indikatorom protoka kom. 500 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za koagulaciju ,13 x 

75mm; 4,5ml; 0,5ml Na -

citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 16,000 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi - za sedimentaciju, 9,85 x 

123mm; 4,4ml;1,1 ml Na-

citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 1,000 

 

   

  

držač (holder) za vakum 

epruvetu za uzimanje krvi -

zeleni kom. 120 

 

   

  

vakum epruveta za uzimanje 

krvi -za koagulaciju ,13 x 

75mm; 2,7ml; 0,3ml Na -

citrata (0,129 mol/L:3,8 

W/V%) ili ekvivalent kom. 5,500 

 

   

  
vakum epruveta za uzimanje 

urina, 4ml kom. 300 

 

   

  

poveske za vađenje krvi , 

automatske sa kopčom 

tj.klikom  kom. 85 

 

   

27 
parafin u granulama Tt 52-

54°;HISTOVAX ili ekvivalent kg 210 

 

   

  
parafin u granulama Tt 56-58° 

;HISTOVAX ili ekvivalent kg 210 

 

   

28 

NEO-CLEAR a 5l ili 

ekvivalent-(izoalkani C9-

C11,umreženi ugljovodonici) a 

5l; pak 80 

 

   

  NEO-MOUNT a 500ml ili pak 7 
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ekvivalent -(destilat petroleja) 

29 kedrovo ulje a 100 ml pak 6 

 

   

30 

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- 

rastvor 1 bez metanola 

(Hematoxilin Harris) ili 

odgovarajući ml 4,000 

 

   

  

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- 

rastvor 2  bez metanola 

(Orange G6) ili odgovarajući ml 4,000 

 

   

  

komplet za cito-hormonalnu 

dijagnostiku po Papanicolaou- 

rastvor 3  bez metanola 

(Polychromic) ili odgovarajući ml 4,000 

 

   

31 aspiracioni kateter br.6 kom. 350 

 

   

  aspiracioni kateter br.8 kom. 350 

 

   

  aspiracioni kateter br. 14 kom. 3,000 

 

   

  aspiracioni kateter br. 16 kom. 500 

 

   

  abdominalni dren br. 16 kom. 170 

 

   

  abdominalni dren br. 20 kom. 85 

 

   

  abdominalni dren br. 24 kom. 510 

 

   

  abdominalni dren br. 26 kom. 1,020 

 

   

  abdominalni dren br. 28 kom. 510 

 

   

  abdominalni dren br. 30 kom. 85 

 

   

  umbilikalni kateter br.8 kom. 1,530 

 

   

  umbilikalni kateter br.6 kom. 340 

 

   

  umbilikalni kateter br.4 kom. 340 

 

   

  
nazogastrični kateter (sonda) 

za ishranu br.6, L=50cm kom. 17,000 

 

   

  
nazogastrični kateter (sonda) 

za ishranu br.8, L=50cm kom. 3,400 

 

   

  nazogastrična sonda br.16 kom. 150 

 

   

  nazogastrična sonda br.18 kom. 150 

 

   

  nazogastrična sonda br.20 kom. 150 

 

   

  nazogastrična sonda br.22 kom. 150 

 

   

  oralni tubus br.7,5 sa balonom kom. 3,400 

 

   

  oralni tubus br.7 sa balonom kom. 600 

 

   

  oralni tubus br.6 sa balonom kom. 150 

 

   

  oralni tubus br.6,5 sa balonom kom. 150 

 

   

  oralni tubus br.2 bez balona kom. 300 

 

   

  oralni tubus br.2,5 bez balona kom. 400 

 

   

  oralni tubus br.3 bez balona kom. 200 
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  oralni tubus br.3,5 bez balona kom. 200 

 

   

  oralni tubus br.4 bez balona kom. 200 

 

   

  oralni tubus br.4,5 bez balona kom. 200 

 

   

  
sukcioni set br.8 (mukus set 

br.8) kom. 2,975 

 

   

  Redon dren br.16 kom. 200 

 

   

  

Jancauer set CH30 dužine 

200cm,  sa integrisanom 

kanilom od 10mm kom. 1,275 

 

   

  

Jancauer set CH30 dužine 

200cm,  sa integrisanom 

kanilom od 8mm   2,125 

 

   

  kateter po Foly-u br.16 kom. 5,950 

 

   

  kateter po Foly-u br.18 kom. 20 

 

   

  kateter po Foly-u br.20 kom. 20 

 

   

  kateter po Foly-u br.22 kom. 20 

 

   

  kateter po Foly-u br.12 kom. 10 

 

   

  kateter po Foly-u br.14 kom. 10 

 

   

  rektalni kateter br.28 kom. 50 

 

   

  rektalni kateter br.30 kom. 50 

 

   

  kateter  Nelaton br.16 L=40cm kom. 10,200 

 

   

32 

maska za oksigenaciju za 

odrasle sa klipsom za nos i 

crevom za dovod kiseonika od 

210 cm  kom. 20 

 

   

  

kanila za oksigenaciju za 

odrasle sa nastavcima za dve 

nozdrve i crevom za dovod 

kiseonika od 210 cm kom. 150 

 

   

  

kanila za oksigenaciju za 

neonatuse sa nastavcima za 

dve nozdrve i crevom za dovod 

kiseonika od 210 cm kom. 150 

 

   

33 

set za aspiraciju iz 

traheobronhijalnog stabla, 

sterilni, zatvoreni, tip CH6, za 

korišćenje 24h kom. 51 

 

   

  

set za aspiraciju iz 

traheobronhijalnog stabla, 

sterilni, zatvoreni, tip CH8, za 

korišćenje 24h kom. 34 

 

   

34 
torakalni troakar dren dužine 

8cm, 8Fr kom. 20 

 

   

  
torakalni troakar dren dužine 

8cm, 10Fr kom. 20 

 

   

35 

centralni venski kateter , 

dvolumenski 7FR/20cm sa 

Raulerson špricem, 

poliuretanski kom. 35 

 

   



Page 65 of 84 

 

36 

CONNECTA PLUS WHITE 3  

ili ekvivalent, trokraka slavina 

otporna na dejstvo lekova,360° 

, sa klikom ,bela, za infuzionu 

terapiju i monitoring kom. 3,500 

 

   

37 

CONNECTA PE  PRESURE 

LINE 150 cm ili ekvivalent, 

konekcija za infuzioni 

monitoring od 

polietilena;PERFUSOR 

TUBING ili ekvivalent, tubing 

za perfuzionu pumpu, 150cm , 

2,6 x 1,5mm kom. 5,900 

 

   

38 
igla velikog lumena za transfer 

tečnosti iz boce ili ekvivalent kom. 3,000 

 

   

39 EKG elektroda sa gelom kom. 18,000 

 

   

40 
irigator nastavak, rektalni, sa 

slavinom kom. 11,000 

 

   

  
irigator nastavak, vaginalni, sa 

slavinom kom. 1,000 

 

   

  irigator komplet kom. 7 

 

   

  štipaljka za pupak plastična kom. 7,500 

 

   

  

špatule plastične (sterilne; 

pojedinačno pakovane) za 

pregled kom. 300 

 

   

  
identifikacioni broj za majku i 

dete kom. 6,000 

 

   

  narukvice za bebe kom. 6,000 

 

   

41 

hirurška kaljača od flisa,da se 

ne klizaju; dimenzije: dužina: 

38cm+-1cm; širina: 18cm+-

1cm; boja:zelena ;  gramaža 

materijala: 40 gsm+-2gsm kom. 112,000 

 

   

  

maska hirurška,  troslojna sa 

savitljivom trakom za nos; 

boja:zelena; dimenzija: 17,5 x 

9,2 cm ; gramaža materijala: 

66 gsm+-3gsm   kom. 68,000 

 

   

  

kapa hirurška -beretka: 

propustljiva za vazduh, 

dimenzija 21”+-1/4”, boja: 

zelena,  gramaža materijala: 14 

gsm+-1gsm kom. 76,500 

 

   

  

mantil za jednokratnu 

upotrebu, propustljiv za 

vazduh, dimenzija 21”+-1/4”, 

boja: zelena,  gramaža 

materijala: 25 gsm+-2gsm     kom. 2,975 

 

   

42 
urin kese za bebe(pedijatrijske) 

100ml kom. 11,000 

 

   

43 

urin kesa od 2l (sa 

nepovratnom valvulom i 

ispustom;transparentne strane 

kese,izgravirana merna skala u 

mililitrima -2000, linija za 

podatke o pacijentu, pojačane 

rupe za priključak na stalku, 

konusni konektor snap-on 

poklopac) kom. 39,100 
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44 posuda za feces sa navojem kom. 300 

 

   

45 

komplet za bris -

sterilan,pojedinačno pakovan u 

zaštitnu foliju kom. 38,250 

 

   

46 

komplet za bris sa 

transportnom podlogom 

(Amies) bez dodatka aktivnog 

uglja kom. 3,000 

 

   

47 

pregledne rukavice od 

prirodnog gumenog latexa,bez 

pudera,nesterilne, veličina XL, 

sila kidanja veća od 6N 

(prosečna 9N)- da ispunjavaju 

standard EN 455-2, ne smeju 

da sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; 

mikrohrapave na dlanu;AQL 

1,5 na poroznost/propustljivost 

tečnosti kom. 160,000 

 

   

  

pregledne rukavice od 

prirodnog gumenog latexa, bez 

pudera,nesterilne, veličina L,  

sila kidanja veća od 6N 

(prosečna 9N)-da ispunjavaju 

standard EN 455-2;ne smeju da 

sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; 

mikrohrapave na dlanu;AQL 

1,5 na poroznost/propustljivost 

tečnosti kom. 240,000 

 

   

  

pregledne rukavice od 

prirodnog gumenog latexa, bez 

pudera,nesterilne, veličina  M,  

sila kidanja veća od 6N 

(prosečna 9N)-da ispunjavaju 

standard EN 455-2;ne smeju da 

sadrže mercaptobenzotiazol, 

thiuram, thioureu; 

mikrohrapave na dlanu;AQL 

1,5 na poroznost/propustljivost 

tečnosti kom. 320,000 

 

   

48 
PVC rukavice univerzalne 

veličine kom. 95,000 

 

   

49 

sterilne hirurške rukavice 

br.6,5, sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 2,550 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 7, 

sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 37,600 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 

7,5, sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 44,000 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 8, 

sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 33,600 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br. 

8,5, sa talkom, AQL 1.0, 

anatomskog oblika par 6,000 
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sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 7, anatomskog oblika, 

AQL 1.5 par 2,400 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 7,5, anatomskog 

oblika, AQL 1.5 par 1,020 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 8, anatomskog oblika, 

AQL 1.5 par 1,840 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 8,5, anatomskog 

oblika, AQL 1.5 par 425 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice bez 

talka br. 6,5, anatomskog 

oblika, AQL 1.5 par 425 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br.7, 

bez talka i lateksa, anatomskog 

oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice 

br.7,5, bez talka i lateksa, 

anatomskog oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice br.8, 

bez talka i lateksa, anatomskog 

oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

sterilne hirurške rukavice 

br.8,5, bez talka i lateksa, 

anatomskog oblika, AQL 1.0 par 170 

 

   

  

rukavice pregledne, 

nitrilne,bez talka i lateksa, 

veličina M kom. 40,000 

 

   

  

rukavice pregledne, 

nitrilne,bez talka i lateksa, 

veličina L kom. 40,000 

 

   

  
rukavice pregledne, nitrilne, 

bez talka i lateksa,veličina XL kom. 40,000 

 

   

50 igla (luer lock)  0,8x40mm kom. 195,500 

 

   

  igla (luer lock)  1,2x40mm kom. 114,750 

 

   

  igla (luer lock) 0,45x12mm kom. 28,050 

 

   

  igla (luer lock) 0.3x12mm kom. 400 

 

   

  

NOVOFINE igla 30G (0,3x8) 

ili ekvivalent (za davanje 

insulina) kom. 500 
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51 

ŠPRIC 2ml, sterilan sa easy 

open otvaranjem, graduisan na 

0,1ml, brojčano označen na 

svakih 1ml,grafičko 

obeležavanje na samom špricu 

u okviru jednog 

mililitra(podeoci 0,1 i 0,5 i 

1ml) ,mora biti različito 

definisano dužinom crte ili 

brojčano, (kako bi se izbegla 

greska u čitanju podeoka) klip 

šprica od polietilena, telo 

(burence) od polipropilena, 

prilikom upotrebe ne sme biti 

curenja pored klipa, lagano 

pokretanje klipa uz smanjenu 

snagu pritiska,prilikom 

aplikacije leka neophodno je 

da klip bude stabilan, kako 

preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica 

mora da dobro konektira sa 

svim tipovima iglala 

uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do 

spadanja igle i da ne dolazi do 

curenja pri aplikaciji leka). kom. 147,900 

 

   

  

ŠPRIC 5ml, sterilan sa easy 

open otvaranjem, graduisan na 

0,2ml, brojčano označen na 

svakih 1ml, klip šprica od 

polietilena, telo (burence) od 

polipropilena,prilikom 

upotrebe ne sme biti curenja 

pored klipa, lagano pokretanje 

klipa uz smanjenu snagu 

pritiska,prilikom aplikacije 

leka neophodno je da klip bude 

stabilan, kako preostala 

(minimalna) količina leka ne bi 

nekontrolisano bila istisnula iz 

šprica, vrh šprica mora da 

dobro konektira sa svim 

tipovima iglala, uključujući 

spinalnu i epiduralnu (da ne 

dolazi do spadanja igle i da ne 

dolazi do curenja pri aplikaciji 

leka). 

 

  kom. 102,850 
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ŠPRIC 10ml, sterilan sa easy 

open otvaranjem,graduisan na 

0,5ml, brojčano na svaka 2ml, 

grafičko obeležavanje na 

samom špricu u okviru jednog 

mililitra (podeoci 0,5ml i1ml) 

mora biti različito definisano 

dužinom crte (kako bi se 

izbegla greska u čitanju 

podeoka),klip šprica od 

polietilena, telo (burence) od 

polipropilena, prilikom 

upotrebe ne sme biti curenja 

pored klipa, lagano pokretanje 

klipa uz smanjenu snagu 

pritiska,prilikom aplikacije 

leka neophodno je da klip bude 

stabilan, kako preostala 

(minimalna) količina leka ne bi 

nekontrolisano bila istisnula iz 

šprica, vrh šprica mora da 

čvrsto konektira sa svim 

tipovima igala, uključujući 

spinalnu i epiduralnu (da ne 

dolazi do spadanja igle i da ne 

dolazi do curenja pri aplikaciji 

leka). 

 

  

kom. 64,600 

 

   

  

ŠPRIC 20ml, sterilan easy 

open otvaranje, graduisan na 

1ml, brojčano na svakih 5 ml, 

klip šprica od polietilena, telo 

(burence) od polipropilena, 

prilikom upotrebe ne sme biti 

curenja pored klipa, lagano 

pokretanje klipa uz smanjenu 

snagu pritiska,prilikom 

aplikacije leka neophodno je 

da klip bude stabilan, kako 

preostala (minimalna) količina 

leka ne bi nekontrolisano bila 

istisnula iz šprica, vrh šprica 

mora da čvrsto konektira sa 

svim tipovima igala, 

uključujući spinalnu i 

epiduralnu (da ne dolazi do 

spadanja igle i da ne dolazi do 

curenja pri aplikaciji leka). kom. 119,850 

 

   

  

špric sa navojem, za 

perfuzionu pumpu, od 50ml 

(luer lok) kom. 8,500 

 

   

  
špric 50ml, sa dugačkim 

nastavkom - urološki kom. 1,190 

 

   

  

trodelni insulinski špric sa 

fiksnom iglom 30G (0,3 x 8 

mm) zapremine 0,5ml,100IJ kom. 100 

 

   

52 

intravenski set za infuziju pod 

pritiskom ili gravitacionu, sa 

antibakterijskim filterom , 

L150cm, 15µm-filter., 

INTRAFIX Primeline Classic kom. 765 
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ili ekvivalent 

  

Trodelni licenciran špric a 

50ml sa iglom kompatibilan sa 

pumpom Perfusor Space kom. 8,000 

 

   

  

Ekstenziona linija dužine 

150cm, fi 1,5mm,  

volumen prajmiranja 2,6mm, 

bez lateksa kom. 5,600 

 

   

53 

MINI SPIKE ili ekvivalent 

(dodatak boci sa 

bakteriološkim filterom, za 

višedozna davanja) kom. 500 

 

   

54 set za exanguino transfuziju kom. 5 

 

   

55 

resorptivni želatinski sunđer 

8cmx5cmx1cm (GELITA 

SPON  standard ili ekvivalent) kom. 255 

 

   

  
oksidovana resorptivna 

celuloza , 5cm x 7cm, kom. 5 

 

   

  
želatinski sunđer - tampon , 

8cm x 3 cm, resorptivni kom. 5 

 

   

  

brzoapsorbujući želatinski 

resorptivni sunđer sa 

poroznom neravnom 

strukturom, velike površinske 

hrapavosti 8cm x 5 cm x 0,4cm kom. 5 

 

   

56 

resorptivni hemostatik - 

kolagen goveđeg porekla , 3 

cm x 5 cm kom. 50 

 

   

  

resorptivni hemostatik - 

kolagen goveđeg porekla,  5 

cm x 8 cm kom. 200 

 

   

57 

sistem za transfuziju ( inf. 

komora sa 200 mikrometar 

filterom, šiljak sa ventilom za 

vazduh, otvor za vazduh sa 15 

mikrometara filterom sa 

kapicom, mekano crevo 

otporno na savijanje L 150cm, 

precizan zatvarač, inj.deo od 

latexa, luer lock sa poklopcem, 

plastična igla) kom. 3,570 

 

   

58 

sistem za infuziju ( velika 

fleksibilna inf. komora, 

aproksimativno 20 kapi po ml., 

šiljak sa ventilom za vazduh, 

otvor za vazduh sa 15 

mikrometar filterom sa 

kapicom, mekano crevo 

otporno na savijanje L 150cm , 

latex inj.deo i luer lock sa 

poklopcem) kom. 55,250 

 

   

59 

igla za cito-histolosku biopsiju 

(biopsiju horiona) velicine  

18G x 150 mm kom. 100 
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igla za citološke biopsije  sa 

radiopaknim markerima, 

centimetar skalom, 

graničnikom dubine 

penetracije,sa internim eho-

markerom, velicine  21G/15cm kom. 1,275 

 

   

  

teflonska igla sa mandrenom 

za amnioderivaciju sa 4 rupe 

4F,5Fna duzini od 10-15cm kom. 60 

 

   

60 

igla za spinalnu anesteziju 

25G, L=88mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 380 

 

   

  

igla za spinalnu anesteziju 

25G, L=120mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 85 

 

   

  

igla za spinalnu anesteziju 

27G, L=88mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 85 

 

   

  

igla za spinalnu anesteziju 

27G, L=120mm sa, QUINKE, 

oštrim vrhom kom. 380 

 

   

  

vodič kanile (25G) za spinalnu 

anesteziju (20G x 1 3/8)0,9 x 

35mm kom. 21 

 

   

  

vodič kanile (27G) za spinalnu 

anesteziju (22G x 1 3/8)0,7 x 

35mm kom. 21 

 

   

  

set za kombinovanu spinalnu i 

epiduralnu anesteziju sa 

sigurnosnim docking sistemom 

fiksacije spinalne 

igle;epiduralna igla 

18G;spinalna igla pencil pint 

27G;ESPOCAN set ili 

ekvivalent kom. 30 

 

   

  

set za kontinuiranu epiduralnu 

anesteziju 20G , PERIFIX 

filter set ili ekvivalent (sastoji 

se od : epiduralnog katetera 

0,45xo,85mm 20G, epiduralne 

igle 18Gx80mm, filtera 0,2 

microna, šprica LOR 8ml, 

konektora) ili ekvivalent kom. 2,880 

 

   

  

epiduralni kateter 

0.45x0.85mm, 20G - PERIFIX 

kateter ili ekvivalent kom. 85 

 

   

  

filter za epiduralnu anesteziju 

0,2microna - PERIFIX filter ili 

ekvivalent kom. 50 

 

   

  
igla 80mm/3 ⅟4  (18G) - 

PERIFIX igla ili ekvivalent kom. 50 

 

   

  

špric za epiduralnu anesteziju 

loss of resistance 10ml - 

PERIFIX špric ili ekvivalent kom. 50 

 

   

61 

intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom, na 

sredini krilaca, 20G (luer lock) kom. 15,300 
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intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom,  na 

sredini krilaca, 16G (luer lock) kom. 11,900 

 

   

  

intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom,  na 

sredini krilaca, 18G (luer lock), 

mogućnost dorzalne verzije, 

dužina katetera 33mm kom. 13,600 

 

   

  

intravenska kanila sa 

injekcionim ulazom, sa 

jednosmernom valvulom,  na 

sredini krilaca, 24G (luer lock) kom. 12,750 

 

   

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip 

mehanizmom od uboda, 20G, 

mogućnost dorzalne verzije, 

dužina katetera 22mm kom. 100 

 

   

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip 

mehanizmom od uboda, 18G kom. 100 

 

   

  

intravenska kanila sa 

samoaktivirajućim klip 

mehanizmom od uboda, 24G kom. 100 

 

   

62 

arterijska kanila 20G x 45mm 

sa flow switch mehanizmom ili 

ekvivalent kom. 25 

 

   

  

transdjuser za invazivni 

monitoring za centralni venski 

i direktni arterijski pritisak sa 

transdjuser interfejs kablovima 

ili ekvivalent kom. 25 

 

   

63 

fleksibilni kružni sistem za 

disanje sa antimikrobskom 

zaštitom, dužine 1,6m + 0,8 

grana, balonom od 2 litre i 

konekcijom 22M/15F-22F-

22F;SILVER KNIGHT ili 

ekvivalent kom. 357 

 

   

64 

filter antibakterijski HME za 

anesteziju, tidalni volumen 

300-1500 ml, elektrostatički , 

28 grama težine, 78,5mm x 

68.5mm, PVC free, latex free kom. 1,020 

 

   

65 
apsorber za anesteziološki 

aparat kg 510 

 

   

66 gel za ultrazvuk a 1kg kg 1,275 

 

   

67 

EKG papir za aparat 

CARDIOLINE DELTA 60 

PLUS, 210x280mm harmonic pak 17 

 

   

  

EKG papir za aparat NIHON 

KOHDEN CARDIOFAX, 

110x140mm pak 17 

 

   

  

EKG papir za aparat 

SCHILLER KARDIOVIT 

AT2,210x280mm pak 42 

 

   

  

EKG papir za aparat 

HELLIAGE CARDIOTEST 

EK 41M, 55x50mm pak 55 
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papir za CTG aparat 152 x 100 

x 150 sa rupicama (sa 

perforacijom) pak 42 

 

   

  

papir za CTG aparat 150 x 100 

x 150 bez rupica (bez 

perforacije) pak 680 

 

   

  
papir za CTG aparat (Bistos 

BT350) 150mm x 90mm x 200 pak 425 

 

   

68 

traka za ultrazvuk - mitsubishi 

K61B/KP61B 110mm x 20m 

(standardni termalni papir za 

mitsubishi video copy 

procesor) pak 550 

 

   

  

traka za ultrazvučni aparat sa 

printerom SONY UP-897MD, 

110mm x 18m, HG pak 120 

 

   

69 

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS ,zelena 385 

x 660 mm, integra pak ili 

ekvivalent kom. 4,400 

 

   

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, plava 420 x 

720 mm, integra pak ili 

ekvivalent kom. 4,400 

 

   

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, zelena 385 

x 410 mm, integra pak ili 

ekvivalent  kom. 255 

 

   

  

kesa za sterilizaciju hirurških 

instrumenata SMS, plava 420 x 

470 mm , integra pak ili 

ekvivalent kom. 255 

 

   

  
papirni podmetač za kasete, 25 

x 30 cm kom. 2,125 

 

   

  
papirni podmetač za kasete, 30 

x 50 cm kom. 5,100 

 

   

  

nalepnice sa indikatorom pare 

za  kese za sterilizaciju 

hirurških instrumenata(integra 

pak ili ekvivalent) kom. 5,525 

 

   

70 

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, 

netkani biorazgradivi 64g, 

120cm x 120cm ili ekvivalent kom. 8,000 

 

   

  

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, 

netkani biorazgradivi 64g, 

100cm x 100cm ili ekvivalent kom. 4,250 

 

   

  

umetnuti papir krem krep 

biorazgradivi 52g / zeleni, 

netkani biorazgradivi 64g, 

75cm x 75cm ili ekvivalent kom. 14,800 

 

   

71 
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

7,5cm x 200m kom. 4 

 

   

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

15cm x 200m  kom. 30 

 

   

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

30cm x 200m kom. 25 

 

   

  
ravna rolna, pe/pp/60g papir 

38cm x 200m kom. 8 

 

   

72 

ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

120mm/70m kom. 25 
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ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

160mm/70m kom. 25 

 

   

  

ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

270mm/70m kom. 21 

 

   

  

ravna rolna, 90g 

polypropilen/pe/pp 

420mm/70m kom. 4 

 

   

73 

multiparametarski integrator za 

kontrolu procesa parne 

sterilizacije na 121°C i 134°C , 

mora biti presvučen plastičnom 

folijom, mora da sadrži dve 

odvojene migrirajuće trake - 

prozora (za uspešnu ili 

neuspešnu sterilizaciju) sa 

hemijskom tečnošću unutar 

njih tako da se rezultati 

sterilizacije ne tumače 

subjektivno već se to jasno 

može videti u odvojenim 

prozorima. kom. 17,850 

 

   

74 
VISA BOWIE DICK   test ili 

ekvivalent kom. 550 

 

   

75 

traka plave boje sa indikatorom 

pare 24mm x 50 m ili 

ekvivalent kom. 200 

 

   

76 
ampule za biološku kontrolu 

parne sterilizacije kom. 550 

 

   

  
ampule za biološku kontrolu 

suve sterilizacije kom. 400 

 

   

77 
trake za vlažnu sterilizaciju, 

kontrolne kom. 150 

 

   

  
trake za suvu sterilizaciju, 

kontrolne kom. 25 

 

   

78 
RO film, 35x43cm, sa zelenom 

folijom kom. 420 

 

   

  
RO film, 24x30cm, sa zelenom 

folijom kom. 2,100 

 

   

  
RO film, 18x24cm, sa zelenom 

folijom kom. 550 

 

   

  
razvijač za mašinsko razvijanje 

filmova a 10l pak 5 

 

   

  
fiksir za mašinsko razvijanje 

filmova a 10l pak 5 

 

   

79 
flaster hirurški, 5cm x 9,1m; 

transparentni; hipoalergijski kom. 5,525 

 

   

  

flaster TEGADERM i.v.  (  i.v. 

transparentni flaster sa 

bordurom 5cm x 5,7cm ) ili 

ekvivalent kom. 1,000 

 

   

  

hipoalergijski, elasticni 

hirurski flaster izradjen od 

mekog netkanog materijala 

bele boje, sa uzduznim 

perforacijama na svakih 5cm i 

bez zastitnog papira, za brzu i 

laku upotrebu jednostavnim 

kidanjem flastera sa rolne bez 

koriscenja makaza, 20cm x 

9,1m kom. 15 
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80 

gaza, pamučna nesterilna, 

80cm x 100m, obostrano utkan 

rub, 17 niti tj. 10/7 tkanje metar 102,000 

 

   

  

gaza, pamučna nesterilna, 

80cm x 100m, obostrano utkan 

rub, 20 niti tj. 12/8 tkanje metar 24,000 

 

   

  
tampon od gaze br.1 Ø17mm a 

500 komada pak 6 

 

   

  
tampon od gaze br.2 Ø35mm a 

500 komada pak 6 

 

   

81 

sterilni hirurški set za carski 

rez sadržaja: sterilna kompresa 

za brisanje ruku 40*40cm, 

dvoslojna kompresa sa 

kolekcionom kesom za carski 

rez 200*300cm, kompresa za 

bebu 100*100cm, navlaka za 

instrumentarski sto Mayo 

78*145cm, kompresa za 

instrumentarski sto (PE+NW) 

150*200cm, sterilni omotač 

100*100cm - 2x1x1x1x1x1 ili 

odgovarajući kom. 15 

 

   

  

sterilni univerzalni hirurški set 

sadržaja: suva kompresa za 

brisanje ruku 40*40cm, 

dvoslojna kompresa za 

anesteziju 150*240cm, 

dvoslojna kompresa sa 

samolepljivom ivicom 

100*120cm, dvoslojna 

kompresa za donji deo tela 

150*180cm, navlaka za 

instrumentarski sto Mayo 

78*145cm, kompresa za 

instrumentarski sto (PE+NW) 

150*200cm, OP tape 

10*50cm, sterilni omotač 

100*100cm - 

1x1x4x1x1x1x1x1 ili 

odgovarajući kom. 15 

 

   

  

sterilni hirurški mantil 

SSMMS sa ojačanjem na 

prednjem delu i rukavima XL 

ili odgovarajući kom. 100 

 

   

  

sterilna navlaka za kameru PE , 

min.dimenzija 14*250cm ili 

odgovarajući kom. 850 

 

   

82 

flaster za fiksaciju, na platnu, 

5cm x 5m; GALOPLAST ili 

ekvivalent kom. 750 

 

   

83 

higijenski ulošci od hidrofilnog 

pamuka obavijeni trikotažnom 

mrežicom kom. 5,100 
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84 

vata sanitetska a 1kg, 

pamučna, bela, meka i 

hemijski neutralna, moć 

zadržavanja vode najmanje 22g 

u 1g uzorka, najviše 10 mekih 

čvorića u 1g uzorka, pakovana 

u polietilensku vrećicu, 

umotana u svitak koji je 

prethodno postavljen tankim 

papirom, da odgovara PH JUG 

IV kg 500 

 

   

  

zavoj kaliko 8cm x 5m, utkani 

rub obostrano, nesterilan, 

pamuk 100%, mgustina tkanja 

14/10 niti po cm2, da odgovara 

PH JUG IV kom. 6,000 

 

   

  
zavoj elastični 10cm x 5m, sa 

kopčom kom. 5,500 

 

   

85 
papirna vata, celuloza 100% a 

1kg kg 40 

 

   

86 Kovac's reagens ml. 300 

 

   

87 
staklena Erlenmajer boca sa 

širokim grlom od 1000ml kom. 25 

 

   

  
staklena Erlenmajer boca sa 

širokim grlom od 50ml kom. 10 

 

   

88 epruveta staklena 16 x 160 kom. 2,125 

 

   

  epruveta staklena 16 x 100 kom. 500 

 

   

89 
pH indikator papir (pH 0-14) a 

100 listića kom. 10 

 

   

90 

kontejner za sakupljanje urina 

u 24h, a 3000ml, sa čepom 

kroz koji se može uzorkovati 

urin vakum epruvetom  kom. 15 

 

   

91 

Testovi za 

detekciju,kvantifikaciju i 

osetljivost na antibiotike 

(najmanje u dve koncentracije) 

za kulture Mycoplasma 

hominis i Ureaplasma 

urealyticum test 1,200 

 

   

  
Testovi za detekciju genitalnih 

mikoplazmi (skrining) test 400 

 

   

  

Transportni medijum za 

izolaciju M. hominis i U. 

urealyticum kom. 400 

 

   

  

DIF test za dijagnostiku 

Chlamydia trachomatis, 

inkubacija na sobnoj 

temperaturi-komplet 

(reagens+pozitivna 

kontrola+predmetna stakla) test 1,200 

 

   

92 

Test za kontrolu kvaliteta tecne 

in vitro dijagnosticke metode 

za urogenitalne mikolazme 6x2 test 6 

 

   

93 

Columbia agar (5% sheep 

blod)- gotova hranljiva 

podloga kom. 1,700 

 

   

  
Podloga za Campylobacter- 

gotova hranljiva podloga kom. 100 
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Hromogena podloga za 

identifikaciju uzročnika 

urinarnih infekcija- gotova  

podloga kom. 300 

 

   

  

Hromogena podloga za 

identifikaciju Strep. agalactiae 

gr.B- gotova  podloga kom. 170 

 

   

  

Hromogena podloga za 

identifikaciju ESBL 

produkujućh enterobakterija- 

gotova  podloga kom. 85 

 

   

  

Miller - Hinton agar sa 5% 

konjske krvi za izradu 

antibiograma - gotova podloga kom. 85 

 

   

  

Miller - Hinton II agar (sheep 

blood 5%) za izradu 

antibiograma - gotova podloga kom. 85 

 

   

  

Selektivna podloga za izolaciju 

Neisseria gonorrhoae-- gotova 

hranljiva podloga kom. 85 

 

   

  

PPLO agar - gotova hranljiva 

podloga za kultivaciju 

mikoplazmi kom. 85 

 

   

94 

Latex aglutinacioni test za 

identifikaciju Staphilococcusa 

aureus -a test 210 

 

   

  

Latex aglutinacioni test za 

serološku identifikaciju 

streptokoka grupe B  test 120 

 

   

95 
aglutinišući serum Salmonella 

gr. D H:g,m  ml. 3 

 

   

  
aglutinišući serum Salmonella 

gr. D O:9 ml. 3 

 

   

96 Penicillin  10μg disk 
kom. 1,700 

 

   

  Ampicilin 10μg disk 
kom. 6,100 

 

   

  Amoksicilin+klav.kiselina disk kom. 1,700 

 

   

  Piperacilin+tazobaktam disk kom. 500 

 

   

  Imipenem 10μg disk 
kom. 850 

 

   

  Meropenem 10μg disk 
kom. 3,000 

 

   

  Ertapenem 10μg disk 
kom. 850 

 

   

  Cefalotin 30μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Cefoxitin 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Cefotaksim 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Ceftriakson 30μg disk 
kom. 3,400 

 

   

  Ceftazidim 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Ceftibuten 30μg disk 
kom. 170 

 

   

  Cefuroksim 30μg disk 
kom. 850 

 

   

  Cefepim 30μg disk 
kom. 170 
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  Eritromicin 15μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Azitromicin disk kom. 850 

 

   

  Klindamicin  2μg disk 
kom. 3,000 

 

   

  Gentamicin 10μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Amikacin  30μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Tobramicin 10μg disk 
kom. 170 

 

   

  Netilmicin disk kom. 170 

 

   

  Neomicin disk kom. 170 

 

   

  Nitrofurantoin 300μg disk  
kom. 3,400 

 

   

  Pipemidinska kiselina disk  kom. 500 

 

   

  Fosfomicin disk kom. 500 

 

   

  Norfloksacin 10μg disk 
kom. 500 

 

   

  Ciprofloksacin 5μg disk 
kom. 6,000 

 

   

  Levofloksacin 5μg disk 
kom. 170 

 

   

  Vankomicin 30μg disk 
kom. 2,500 

 

   

  Hloramfenikol 30μg disk 
kom. 5,000 

 

   

  Sulfamet/trimetoprim disk kom. 3,400 

 

   

  Fusidinska kiselina disk kom. 850 

 

   

  Tetraciklin 30μg disk 
kom. 3,000 

 

   

  
Ceftazidim+klavulanska 

kiselina disk kom. 40 

 

   

  Imipenem+EDTA disk kom. 40 

 

   

  kolistin disk kom. 40 

 

   

97 ampicilin E test kom. 25 

 

   

  meropenem E test kom. 25 

 

   

  vankomicin E test kom. 25 

 

   

  kolistin E test kom. 25 

 

   

98 
Bacitracin 0,4 IU dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 

 

   

  
novobiocin dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

  
oxacillin dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 

 

   

  
Oksidaza test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 85 

 

   

  
O.N.P.G. test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

  
Optohichine test dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

  
tributirin dijagnostički 

disk/tabl. kom. 40 

 

   

99 
Kesice za anaerobne uslove 

(bez dodavanja vode) kom. 250 
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Kesice za mikroaerofilne 

uslove (bez dodavanja vode) kom. 170 

 

   

  
Kesice za CO2 uslove (bez 

dodavanja vode) kom. 170 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju nefermentativnih 

Gram negativnih bakterija sa 

najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju streptokoka sa 

najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju enterobakterija 

sa najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju stafilokoka sa 

najmanje 20 biohemijskih 

parametara i potrebnim 

reagensima test 20 

 

   

  

Komercijalni  test za 

identifikaciju anaerobnih 

bakterija sa najmanje 20 

biohemijskih parametara i 

potrebnim reagensima test 20 

 

   

100 
Blood agar base   - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 3,400 

 

   

  
Columbia agar base - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 17,000 

 

   

  
Mac Conkey agar  - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 5,000 

 

   

  

Sabouraud agar sa 

hloramfenikolom - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 6,500 

 

   

  
Kligler iron agar  - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 1,000 

 

   

  
Muller Hinton agar - 

dehidrovana  podloga gram 6,500 

 

   

  
Peptone water  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   

  
Selenite broth  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   

  
Simmons citrate agar  - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 500 

 

   

  

Thioglycollate medium bez 

dekstroze - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 6,500 

 

   

  
Urea agar base  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 

 

   

  
Schedler agar  - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 2,000 

 

   

  
XLD agar - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 2,000 

 

   

  
Too'd - Hewitt broth - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 850 

 

   

  
Bile eskulin agar - dehidrovana 

hranljiva podloga gram 500 
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CNA suplement  ampula - 

dodatak za bakteriološku 

podlogu ampula 10 

 

   

  

Urea 40% supplement  - 

dodatak za bakteriološku 

podlogu ml. 50 

 

   

 

Brain hearth infusion broth - 

dehidrovana hranljiva podloga gram 500 

 

   

 

Vitamin K 1% suplement - 

dodatak za bakteriološku 

podlogu ml. 15 

 

   

101 
test za detekciju toksina A i B 

C.difficile  kom. 15 

 

   

102 
Crystal violet rastvor 1%-boje 

za bojenje po Gram litar 6 

 

   

  
Gram Lugol rastvor-boje za 

bojenje po Gram litar 6 

 

   

  
Dekolorizator rastvor-boje za 

bojenje po Gram litar 6 

 

   

  
Safranin rastvor-boje za 

bojenje po Gram litar 6 

 

   

103 
boja za označavanje tkiva - 

crna  ml. 85 

 

   

  
boja za označavanje tkiva - 

crvena ml. 85 

 

   

  hematoksilin po Maueru litar 20 

 

   

  eozin vodeni rastvor 1% litar 10 

 

   

104 vazelinska gaza 10 x 10 cm kom. 30 

 

   

105 

Set za epiduralnu anesteziju. 

Set sadrzi (epiduralnu iglu 18G 

Tuochy, odgovarajući kateter 

sa tri lateralna otvora 

(najmanje dužine 900 mm), 

epiduralni filter 0,2μm, 

konektor sa klik mehanizmom, 

špric od najmanje 8 ml bez 

otpora i fiksator katetera sa 

plasticnim providnim klik 

mehanizmom) kom. 255 

 

   

106 
Vazelin (odgovara zahtevima 

Ph Eur) kg 6 

 

   

107 
Talk   (odgovara zahtevima Ph 

Eur) kg 2 

 

   

108 toplomer kom. 300 

 

   

 

Svi proizvodi koji su registrovani u ALIMSu moraju imati odgovarajući dokument koji to potvrđuje 
tj. ukoliko su registrovani kao med.sredstva kao takvi moraju biti i ponuđeni i ne može se nuditi 
isto dobro koje nije registrovano pri ALIMSu. 
Partija 50 i 51  :  Proizvodi moraju imati sertifikate proizvođača : FDA, CE, ISO 13485, FREE SALE 
SERTIFIKAT, DECLARATION OF CONFORMITY 
Partija 49 :  Ovlašćenje ino dobavljača ili nosioca rešenja 
Partija 84 : Proizvođački atest, deklaracija usaglašenosti 
Za hemikalije moraju imati rešenje ministarstva zdravlja da im je izdata dozvola za promet i/ili 
nadležnog ministarstva 
 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 
VIII   ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 За јавну набавку добара – потрошни материјал, у отвореном поступку број О14-

16 за 2014. годину, за потребе Гинеколошко-акушерскe клиникe ''Народни фронт''. 

 

 Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као 

најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без 

жираната, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности 

уговора – на износ од ________ динара, са обрачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са трајањем 10 (десет) дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, 

као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице 

које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном 

овлашћењу. 

 Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 

роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског 

обезбеђења. 

 

 

 

     У _____________________                                                 Потпис овлашћеног  

                                                                                                          лица понуђача 

 

    Дана:_________________                       М.П.                    __________________ 

 

 

 

 

 Напомене: 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

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. 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 
 

IX ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС“ број 29/2014), у јавној набавци добара – потрошни материјал, у отвореном 

поступку број О14-16 за 2014. годину, за потребе Гинеколошко-акушерскe клиникe 

''Народни фронт'', под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  

 

 

  Да сам понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                 Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                     ________________ 

 

 

 Напомене: 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

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. 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 
 X ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

 

  У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку 

добара – потрошни материјал, у отвореном поступку број О14-16 за 2014. годину, за 

потребе Гинеколошко-акушерскe клиникe ''Народни фронт'', поштово обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне 

својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                     __________________ 

 

 

 Напомене: 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

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. 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 
XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Приликом припремања понуде за јавну набавку добара – потрошни материјал, 

за потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт'', број О14-16 за 2014. 

годину, као понуђач:______________________________________________, из 

______________________ имао сам следеће трошкове : 
 

 

 

1. _____________________________________________________, _________________-динара 

2. _____________________________________________________,_________________-динара 

3. _____________________________________________________, _________________-динара 

4. _____________________________________________________,_________________-динара 

5. _____________________________________________________, _________________-динара 

6. _____________________________________________________,_________________-динара 

7. _____________________________________________________, _________________-динара 

8. _____________________________________________________,_________________-динара 

9. _____________________________________________________, _________________-динара 

10. _____________________________________________________,_________________-динара 

 

 

 Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

 

 

 

У _____________________                                                  Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                     __________________ 

 

 

 Напомене: 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

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. 

 


