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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 03.08.2017. 

Број: 01-4292-16/17-11 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 16-17 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

  

Одговор Комисије бр.1:  

 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Образац понуде, за партију 

бр. 25-Хемикалије и ПВЦ амбалаже на страни бр. 65, где уместо текста:  
 

 

Р 

бр 

НАЗИВ ДОБРА 

ЈЕДИНИ

ЦА 

МЕРЕ 

ЈЕДИНИ

ЧНА 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

                Укупно 

       ДИН КОЛИ 

ЧИНА 

ВРЕДНОСТ  

БЕЗ ПДВ 

СТО

ПА 
ПДВ 

ЈЕДИНИ
ЧНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНОС
Т СА ПДВ 

ПРОИЗВОЂ

АЧ 

1 
Алкохол 96%-биоцидни 
производ 

 

Литар 
 

100 
     

2 Медицински бензин 
 

Литар 
 

70 
     

3 Вазелин 
 

Кг  
30 

     

4 Глукоза анхидрична 
 

Кг  
10 

     

5 

Медицинска боца ПВЦ, 

БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 

ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ, 
запремнине 200 ml 

ком  

100 

     

6 

Медицинска боца ПВЦ 

,БОЧИЦА 
НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 

ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ , 
запремнине 500 ml  

ком  

200 

     

7 

Медицинска боца ПВЦ 

,БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 
ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ, 

запремнине  50 мл  

ком  

50 

     

8 

Медицинска боца ПВЦ 

,БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 
ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ, 

ком  

300 
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запремнине  100 мл  

 

                                                                                                              УКУПНO: 

     

уноси текст: 
 

 

Р 

бр 

НАЗИВ ДОБРА 

ЈЕДИНИ

ЦА 

МЕРЕ 

ЈЕДИНИ

ЧНА 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

                Укупнп 

       ДИН КПЛИ 

ЧИНА 

ВРЕДНПСТ  

БЕЗ ПДВ 

СТО
ПА 

ПДВ 

ЈЕДИНИ

ЧНА 

ЦЕНА СА 
ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНО

СТ СА 
ПДВ 

ПРОИЗВОЂ

АЧ 

1 Алкохол 96%-биоцидни 

производ 

 

Литар 
 

100 
     

2 Медицински бензин 

 
Литар 

 
70 

     

3 Вазелин 

 
Кг 

 
30 

     

4 Глукоза анхидрична 

 
Кг 

 
10 

     

5 

Медицинска боца, ПВЦ 
БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА СА 

ПРСКАЛИЦОМ , 
запремнине 200 ml 

ком 
 

100 

     

6 

Медицинска боца, ПВЦ 

БОЧИЦА 
НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 

ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ, 
запремнине 200 ml 

ком 
 

200 

     

7 

Медицинска боца, ПВЦ  

БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 
ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ , 

запремнине 500 ml  

ком 
 

200 

     

8 

Медицинска боца, ПВЦ 

БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 
ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ, 

запремнине  50 мл  

ком 
 

300 

     

9 

Медицинска боца, ПВЦ  
БОЧИЦА 

НЕГРАДУИСАНА БЕЗ 
ПРСКАЛИЦЕ СА 

ПОКЛОПЦЕМ, 

запремнине  100 мл  

ком 
 

100 

     

 

                                                                                                              УКУПНO: 

     

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

У вези јавне набавке за јавну набавку добара: Санитетски материјал, ЈН16/17 
Партија 4, молимо Вас да издвојите ставке 5,6 из партије 4: 
Партија 4  ставка 5,6 



 

 
 

 

 3 

5  Фластер за 
опекотине,са 
могућношћу 
останка на 
опекотини до 14 
дана, трансарентан 
, не оставља 
резидуе на кожи, 
пропустан за 
ексудате  
 7,5џ10 

ком  200  

6 Фластер за 
опекотине,са 
могућношћу 
останка на 
опекотини до 14 
дана, трансарентан 
, не оставља 
резидуе на кожи  
пропустан за 
ексудате  
10x18 

ком  50 

 

Познаваоци тражених производа и тржишта на први поглед прегледом 
обликоване партије 4 уочавају да је техничка спецификација партије 4  у 
супротности са чланом 10 и 12 ЗЈН.  
Наручилац не може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу 
која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих 
понуђача на начин из става 1. или 2. наведеног члана. 
Члан 10. ЗЈН обавезује наручиоца да у поступку ЈН омогући што је могуће већу 
конкуренцију. 
Истим чланом: „Наручилац не може да ограничава конкуренцију, а посебно не може 
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданим 
додавањем ставки  које само један понуђач или врло мали број понуђача може да понуди 

, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 

критеријума“. 

 
Партија је обликована са истородним добрима али партија 4 је закључана са 

ставком 5, 6 коју може да понуди само један понуђач. На тај начин поскупљује се и 
сама набавка добара која нису добра са којима је партија закључана а што није у 
складу са трошењем буџетских  средстава. Циљ отвореног поступка јавне набавке и 
јесте да се постигну значајне уштеде у  трошењу буџетских  средстава. 

 
Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у складу са 

својим потребама, али ипак морају поштовати закон о јавним набавкама и једно од 
њихових основних начела, члан 10. Начело обезбеђивања конкуренције и једнакости 
понуђача. 

 
Уколико постоји потреба у Вашој установи за наведеним ставкама, поставља 

се питање зашто није обликована посебна партија за коју постоји врло ограничена 
конкуренција, чиме се не би директно нарушило начело обезбеђивана конкуренције 
ЗЈН као и једнак положај понуђачима у складу са чл. 12 ЗЈН. 

 
Такође, морамо да напоменемо да Наручилац може и да злоупотреби 

формирање предмета јавне набавке тако што ће набавци предмета за који постоји 
отворена конкуренција на тржишту да прикључи нешто за шта одређени понуђач 
има искључиво право, уместо да тај предмет, за који постоји искључиво право, 
набавља посебно са одређеним понуђачем кроз засебну партију. На начин како је 
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обликована партија 1 омогућено је да само један понуђач поднесе исправну понуду 
иако партија 1 обухвата ставке за које постоји отворена конкуренција . 

 

Учешће понуђача кроз заједничку понуду или као самосталног понуђача али са 

овлашћењем за учешће на тендеру од носиоца дозволе за промет АЛиМС и прибављања 

понуде је у овом случају немогуће, јер носиоци Решења АЛИМС за побројане ставке не 

желе да дају овлашћења за учешће на тендеру, а  нити може да се учествује путем  

заједничке понуде, обзиром да су партије обликоване на начин да им дају ексклузивно 

право учешћа са прихватљивим понудама за наручиоца. 

 

Уколико имате искључиву потребу за напред наведеним добрима, молимо Вас 
да их издвојите у засебне партије и тиме не нарушавате транспарентност целог 
поступка и омогућите учешће већег броја понуђача. 
 

Одговор Комисије бр.2:  

Koмисија доноси одлуку да се изврши измена у одељку бр.4 Конкурсне документације под 

називом :,,Образац понуде'' на страни бр. 26 у Табели и уместо текста :,, 
 

 

Р 

Бр 

 

              

              НАЗИВ ДОБРА             

 

ЈЕ

Д

И

Н

И

Ц

А 

М

ЕР

Е 

ЈЕД

ИНИ

ЧНА 

ЦЕН

А 

БЕЗ 

ПДВ 

                Укупнп     

       

       ДИН 

 

КПЛИЧИНА 

ВРЕДНОСТ  

БЕЗ ПДВ 
СТОПА 

ПДВ 

ЈЕДИНИЧ
НА ЦЕНА 

СА ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНОС

Т СА ПДВ 

ПРОИ

ЗВОЂ

АЧ, 

НАЗИ

В 

ПРОИ

ЗВОД

А 

1 Фластер на платну      5  
cm x  5 m  

 

   
ко

м 

 
1000 

     

2 Фластер на платну 5cm 
X 9,1m( +/- 10% ) 

 

   
ко

м 

 
500 

     

3 

Фластер 

антиалергијски,самолеп
љиви фиксациони 

фластер, димензија 5 цм 

X 10 м од нетканог 
материјала, 44 

г/м²,пропустљив за 

ваздух и испарења, 
хидрофобан, лепак на 

страни која се лепи од 

полиакрилата и јона 

амонијума,количина 

лепка 35 г/м2,неоставља 

резидуе на кожи,лако 
растворљив у 

води,лепљив део је 
покривен заштитиним 

папиром и обележеним 

растојањем од 10 cm 

   

ко
м 

 

1000 

     

4 

Фластер 
антиалергијски,самолеп

љиви фиксациони 

фластер, димензија 30 
цм X 10 м од нетканог 

материјала, 44 

г/м²,пропустљив за 
ваздух и испарења, 

хидрофобан, лепак на 

страни која се лепи од 

полиакрилата и јона 

амонијума,количина 

лепка 35 г/м2,неоставља 

   
ко

м 

 

50 
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резидуе на кожи,лако 
растворљив у 

води,лепљив део је 

покривен заштитиним 
папиром и обележеним 

растојањем од 10 cm 

5 

Фластер за опекотине,са 
могућношћу останка на 

опекотини до 14 дана, 

трансарентан , не 
оставља резидуе на 

кожи,пропустан за 

ексудате, димензије 7,5 
x 10 

   
ко

м 

 

200 

     

6 

Фластер за опекотине,са 

могућношћу останка на 

опекотини до 14 дана, 
трансарентан , не 

оставља резидуе на 

кожи,пропустан за 
ексудате, димензије 10 

x 18 

   

ко

м 

 

50 

     

                                                             

                               УКУПНО: 
    

 

У Табели након измене остаје текст :,, 
 

 

Р 

Бр 

 

              

              НАЗИВ ДОБРА             

 

ЈЕД

ИНИ

ЦА 

МЕР

Е 

ЈЕДИ

НИЧН

А 

ЦЕНА 

БЕЗ 

ПДВ 

                Укупнп     

       

       ДИН 

 

КПЛИЧИНА 

ВРЕДНОСТ  

БЕЗ ПДВ 

СТО
ПА 

ПДВ 

ЈЕДИНИ

ЧНА 

ЦЕНА 
СА ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНО

СТ СА 

ПДВ 

ПРОИЗВОЂАЧ, 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

1 Фластер на платну      5  

cm x  5 m  
 

   ком  
1000 

     

2 Фластер на платну 5cm 

X 9,1m( +/- 10% ) 
 

   ком  
500 

     

3 

Фластер 

антиалергијски,самолеп

љиви фиксациони 
фластер, димензија 5 цм 

X 10 м од нетканог 
материјала, 44 

г/м²,пропустљив за 

ваздух и испарења, 
хидрофобан, лепак на 

страни која се лепи од 

полиакрилата и јона 
амонијума,количина 

лепка 35 г/м2,неоставља 

резидуе на кожи,лако 
растворљив у 

води,лепљив део је 

покривен заштитиним 
папиром и обележеним 

растојањем од 10 cm 

   ком  

1000 

     

4 

Фластер 

антиалергијски,самолеп
љиви фиксациони 

фластер, димензија 30 

цм X 10 м од нетканог 
материјала, 44 

г/м²,пропустљив за 

ваздух и испарења, 
хидрофобан, лепак на 

страни која се лепи од 
полиакрилата и јона 

амонијума,количина 

лепка 35 г/м2,неоставља 

резидуе на кожи,лако 

растворљив у 

   ком  

50 
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води,лепљив део је 
покривен заштитиним 

папиром и обележеним 

растојањем од 10 cm 

                                                             

                               УКУПНО: 

    

 Такође се у Конкурсну документацију додаје текст у виду додатне партије на страницу бр 

86. И 87. У виду партије бр.35 уписује се текст :,, 
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БРОЈ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА__________ 

   
          ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОНУДА:________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ( НОСИОЦА ПОНУДЕ) 

 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  НАЗИВ ПОНУЂАЧА:______________________  КОНТАКТ ОСОБА: ___________________ 

        1.    самостално 

        2.    заједничка понуда  СЕДИШТЕ: _______________________ ТЕЛЕФОН:____________________________ 
        3.    са подизвођачем  

 АДРЕСА: _______________________________ ТЕЛЕФАКС:__________________________ 

  

 ПИБ: ____________________________________ Е-МАИЛ: ____________________________ 

 

 МАТИЧНИ БРПЈ: _________________________ БР. РАЧУНА: ________________________ 

 

 ПВЛАШЋ.ППТПИСНИК: ____________________ НАЗИВ БАНКЕ: ______________________ 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

ПАРТИЈА 35- ФЛАСТЕР ЗА ОПЕКОТИНЕ 

 

 

Р 

Бр 

 

              

              НАЗИВ ДОБРА             

 

ЈЕДИНИЦ

А МЕРЕ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ 

                Укупнп     

       

       ДИН 

 

КПЛИЧИНА 

ВРЕДНОСТ  

БЕЗ ПДВ СТОПА 

ПДВ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА 
ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ СА 

ПДВ 

ПРОИЗВОЂАЧ, 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

1 

Фластер за опекотине,са могућношћу 

останка на опекотини до 14 дана, 
трансарентан , не оставља резидуе на 

кожи,пропустан за ексудате, димензије 7,5 x 

10 

   ком  

200 

     

2 

Фластер за опекотине,са могућношћу 

останка на опекотини до 14 дана, 

трансарентан , не оставља резидуе на 
кожи,пропустан за ексудате, димензије 10 x 

18 

   ком  

50 

     

                                                             

                               УКУПНО: 
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РПК ИСППРУКЕ:  _______________________       (највище 7 дана пд ппручбине)                           УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ:________________________                 

 

МЕСТП ИСППРУКЕ: франкп магацин Нарушипца                                                                                        ИЗНПС ПДВ: ______________________   

 На адреси Петефи Шандпра 7 

 24000 Субптица 

ВРЕМЕ ИСППРУКЕ: пд ппнедељка дп петак пд 07:00 дп 14:00 шаспва 

 

РПК ПЛАЋАОА: ________________у данима  

(захтев Нарушипца је 60  дана ) 

 

РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ :_____________________                                                                                      УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ:  _______________________ 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                      М.П.                  ПОТПИС ПОНУЂАЧА  

                                                                                                                                                    (НПСИПЦА ППНУДЕ ) 

 

Ппнуда се пцеоује у целпсти/ пбавезнп мпрају бити ппнуђене све ставке у пвпм пбрасцу / пппунити уреднп и шиткп без правпписних грещака/ кпд сваке ппзиције где се ппјављује кпмерцијални 

назив прпизвпда ппдразумева се „ИЛИ ПДГПВАРАЈУЋИ“   

 

*Понуђач мора да достави одговарајући доказ : каталог или проспект или техничку спецификацију или декларацију производа у коме је понуђено добро ОБЕЛЕЖЕНО редним бројем 

партије и ставке из партије, као и тражена карактеристика за добра 
 

Такође се врши измена у одељку бр.1 Конкурсне документације под називом :,,Општи подаци о јавној набавци'' на страни бр.3 у тачки бр.3 под називом 

:,,предмет јавне набавке'' уместо текста:,,Набавка добара – ЈНОП 16/17 -  САНИТЕТСКИ МАТРИЈАЛ, обликована у 34 партије '' уписује се текст :,,  

         Набавка добара – ЈНОП 16/17 -  САНИТЕТСКИ МАТРИЈАЛ, обликована у 35 партија'' 

 

Такође се врши измена Комкурсне документације у одељку бр.2 под називом :,, Предмет јавне набавке'' на страни бр.4 врши се измена у табели и у тексту 

изнад и уместо текста :,, Набавка добара у отвореном поступку ЈНОП 16/17   – Санитетски материјал  -  обликована  у 34 партије  и то: 
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Уписује се текст:,, 

 
Набавка добара у отвореном поступку ЈНОП 16/17   – Санитетски материјал  -  обликована  у 35 

партије  и то: 

Парт

ије 
Назив партије Шифра из Општег речника 

1. Компресе и  вата 

33141115-9-Медицинска вата,ставка бр.1;33140000-3-медицински потрошни материјал,ставка 

бр.2; 

33141119-7-Компресе,ставке бр.3 и 4 

2. Стерилна газа 
33141114-2-Медицинска газа 

 

3. Завоји 
33141113-4-завоји 

 

4. Фластери 33140000-3-медицински потрошни материјал 

5. 
Медицинске игле за једнократну 

употребу  

33141320-9-Медицинске игле 

 

6. Интравенске каниле 33141220-8-каниле 

7. Системи за инфузију 33140000-3-медицински потрошни материјал 

8.  Шприцеви за једнократну употребу 
33141310-6-шприцеви 

 

9. Нитрилне рукавице за прегледе 33140000-3-медицински потрошни материјал 

10. 
Латекс рукавице за прегледе,ПВЦ и 
хирушке рукавице 

33140000-3-медицински потрошни материјал 

11. 
Стерилне рукавице,маске ,каљаче,конац 

и скалпел ножић 

33199000-1-медицински производи од текстилних материјала,ставке бр.2.,и 3.;33141420-0-

хирушке рукавице,ставка бр.1; 33141411-4-скалпели и сечива,ставка бр.4; 33141121-4-Прибор за 
хирушко ушивање 

12. Есмархова повеска 33141300-3-уређаји за венопункцију и узимање крви 

13. Тубуси,сонде,катетери и кесе за урин 
33141200-2-катетери,ставка бр.1; 33141615-4-кесе за урин,ставка бр.2;33140000-3-медицински 

потрошни материјал,ставке бр.3,4 и 5. 

14. 
Галенски приправци-раствори за 
дезиинфекцију 

33692600-3-галенски раствор 

15. Алкохол-биоцидни производ 24322500-2 –Алкохол 

16. Oктенидин хидрохлорид 33631600-8-Антисептици и дезиинфиканти 

17. RTG материјал 
33140000-3-медицински потрошни материјал,ставке бр.1 , 2 и 3;24931230-0-развијач за 
рендгенске снимке,ставка бр.5;24931240-3-фиксири за рендгенске снимке,ставка бр.4; 

18. 
Тест траке за глукозу компатибилне са 

ACCU CHEC апаратом 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

19. 
Тест траке за мерење глукозе у крви 
компатибилне са CONTOUR апаратом 

33140000-3-медицински потрошни материјал 

20. 
Тест траке за мерење глукозе у крви 

компатибилне са PRECISION апаратом 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

21. Гел за ултразвук,ЕКГ и екг електроде 33140000-3-медицински потрошни материјал 

22. 
Тест траке за окултно крварење-
имунохистохенијски 

33140000-3-медицински потрошни материјал 

23. Рукавци за стерилизацију 33198200 –Врећице или омоти за стерилизацију од хартије 

24. Штапићи и Шпатуле 33641200-7-остала гинеколошка средства 

25. Хемикалије и PVC амбалажа 
24322500-2-Алкохол,ставка бр.1, 33692000-7-медицински раствори,ставка бр.2; 33641200-7-
остала гинеколошка средства,ставка бр.3; 33140000-3-медицински потрошни материјал,ставка 

бр.4.,5.,6.,7. И 8. 

26. Подметачи 33140000-3-медицински потрошни материјал 

27. Лабораторијски материјал 
33641200-7-остала гинеколошка средства и  Ва54-1-раствор,ставке бр.1,2. И 3.; 33790000-4-
лабораторијски,хигијенски или фармацеутски предмети од стакла,ставке 5 и 6;ставка бр.8-

33641200-7-остала гинеколошка средства и  Ва54-1-раствор 

28. Ланцете 33141300-3-уређаји за венопункцију и узимање крви 

29. Прекривке 33140000-3-медицински потрошни материјал 

30. 

Турбан завпј-еластишни  

мрежасти завпј 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

31. Усници за алкотест 33140000-3-медицински потрошни материјал 

32. 

Траке за контролу суве 

стерилизације,траке за аутоклав и  

Bowie dick test 

33140000-3-медицински потрошни материјал 

33. Траке за бешавно затварање рана 33140000-3-медицински потрошни материјал 

34. Средства за дезинфекцију 24455000-8-Средства за дезинфекцију 
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Такође се врши измена у Конкурсној документацији у одељку бр. 3 Конкурсне докунетације 

на страници бр.8 у тачки 3.6.  под називом :,,    ПАРТИЈЕ'' уместо текста :,, 

       Предметна набавка је обликована у тридесет и четири (34) партије. 

       Понуђачи могу поднети понуду за јавну набавку, за једну или све партија. 

Парт

ије 
Назив партије Шифра из Општег речника 

1. Компресе и  вата 
33141115-9-Медицинска вата,ставка бр.1;33140000-3-медицински потрошни материјал,ставка 
бр.2; 

33141119-7-Компресе,ставке бр.3 и 4 

2. Стерилна газа 
33141114-2-Медицинска газа 

 

3. Завоји 
33141113-4-завоји 

 

4. Фластери 33140000-3-медицински потрошни материјал 

5. 
Медицинске игле за једнократну 
употребу  

33141320-9-Медицинске игле 
 

6. Интравенске каниле 33141220-8-каниле 

7. Системи за инфузију 33140000-3-медицински потрошни материјал 

8.  Шприцеви за једнократну употребу 
33141310-6-шприцеви 

 

9. Нитрилне рукавице за прегледе 33140000-3-медицински потрошни материјал 

10. 
Латекс рукавице за прегледе,ПВЦ и 

хирушке рукавице 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

11. 
Стерилне рукавице,маске ,каљаче,конац 

и скалпел ножић 

33199000-1-медицински производи од текстилних материјала,ставке бр.2.,и 3.;33141420-0-
хирушке рукавице,ставка бр.1; 33141411-4-скалпели и сечива,ставка бр.4; 33141121-4-Прибор за 

хирушко ушивање 

12. Есмархова повеска 33141300-3-уређаји за венопункцију и узимање крви 

13. Тубуси,сонде,катетери и кесе за урин 
33141200-2-катетери,ставка бр.1; 33141615-4-кесе за урин,ставка бр.2;33140000-3-медицински 
потрошни материјал,ставке бр.3,4 и 5. 

14. 
Галенски приправци-раствори за 

дезиинфекцију 
33692600-3-галенски раствор 

15. Алкохол-биоцидни производ 24322500-2 –Алкохол 

16. Oктенидин хидрохлорид 33631600-8-Антисептици и дезиинфиканти 

17. RTG материјал 
33140000-3-медицински потрошни материјал,ставке бр.1 , 2 и 3;24931230-0-развијач за 

рендгенске снимке,ставка бр.5;24931240-3-фиксири за рендгенске снимке,ставка бр.4; 

18. 
Тест траке за глукозу компатибилне са 
ACCU CHEC апаратом 

33140000-3-медицински потрошни материјал 

19. 
Тест траке за мерење глукозе у крви 

компатибилне са CONTOUR апаратом 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

20. 
Тест траке за мерење глукозе у крви 

компатибилне са PRECISION апаратом 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

21. Гел за ултразвук,ЕКГ и екг електроде 33140000-3-медицински потрошни материјал 

22. 
Тест траке за окултно крварење-

имунохистохенијски 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

23. Рукавци за стерилизацију 33198200 –Врећице или омоти за стерилизацију од хартије 

24. Штапићи и Шпатуле 33641200-7-остала гинеколошка средства 

25. Хемикалије и PVC амбалажа 

24322500-2-Алкохол,ставка бр.1, 33692000-7-медицински раствори,ставка бр.2; 33641200-7-

остала гинеколошка средства,ставка бр.3; 33140000-3-медицински потрошни материјал,ставка 

бр.4.,5.,6.,7. И 8. 

26. Подметачи 33140000-3-медицински потрошни материјал 

27. Лабораторијски материјал 

33641200-7-остала гинеколошка средства и  Ва54-1-раствор,ставке бр.1,2. И 3.; 33790000-4-

лабораторијски,хигијенски или фармацеутски предмети од стакла,ставке 5 и 6;ставка бр.8-

33641200-7-остала гинеколошка средства и  Ва54-1-раствор 

28. Ланцете 33141300-3-уређаји за венопункцију и узимање крви 

29. Прекривке 33140000-3-медицински потрошни материјал 

30. 

Турбан завпј-еластишни  

мрежасти завпј 
33140000-3-медицински потрошни материјал 

31. Усници за алкотест 33140000-3-медицински потрошни материјал 

32. 

Траке за контролу суве 

стерилизације,траке за аутоклав и  
Bowie dick test 

33140000-3-медицински потрошни материјал 

33. Траке за бешавно затварање рана 33140000-3-медицински потрошни материјал 

34. Средства за дезинфекцију 24455000-8-Средства за дезинфекцију 

35. Фластер за опекотине 33140000-3-медицински потрошни материјал 
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       Уколико понуђачи подносе понуде за све партије у обавези су да све обрасце дате у 

прилогу конкурсне документације фотокопирају, попуне, потпишу и овере посебно за сваку 

партију за коју подносе понуду.    

       Понуде за сваку партију се подносе у одвојеним ковертама.'' Уписује се текст:,, 

 

       Предметна набавка је обликована у тридесет и пет (35) партија. 

       Понуђачи могу поднети понуду за јавну набавку, за једну или све партија. 

       Уколико понуђачи подносе понуде за све партије у обавези су да све обрасце дате у 

прилогу конкурсне документације фотокопирају, попуне, потпишу и овере посебно за сваку 

партију за коју подносе понуду.    

       Понуде за сваку партију се подносе у одвојеним ковертама.'' 

 

Питање заинтересованог лица бр. 3: 

 

 
 

Одговор Комисије бр.3:  

Комисија доноси одлуку да изврши измену конкурсне документације у одељку бр. 3 на 

страници бр.5 у тачки бр. 3.2.под називом :,,  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА 

НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА'' ,подтачка в) и уместо текста :,, в) 

Понуђач је дужан да приложи Дозволу за стављање у промет понуђеног медицинског средства, 

издату од Агенције за лекове и медицинска средства (у складу са Законом о лековима и 

медицинским средствима)-у неовереној фотокопији (за сваку од ставки/производа из техничке 

спацификације и да обележи на коју се партију и које ставке односи) 

НАПОМЕНА:Уколико сам понуђач који учествује у поступку ЈН не поседује решење АЛИМС-

а, неопходно је да достави важеће овлашћење фирме која је носилац уписа прдметног добра у 

Регистар медицинских средстава у којима га овлашћује да може учествовати у предметној 

ЈН.Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту подношења и отврања понуде,а уколико 

време на које је издато не покрива цео уговорни период,понуђач је дужан да у роковима 

прописаним Законом о лековима и медицинским средствима поднесе захтев за продужетак 

регистрације и о истом обавести Наручиоца,по добијању Решења о обнови дозволе,понуђач је 

дужан да достави исто Наручиоцу, у супротном,уговор ће бити раскинут.'' Уписује се текст :,, 

Понуђач је дужан да приложи Дозволу за стављање у промет понуђеног медицинског средства, 

издату од Агенције за лекове и медицинска средства (у складу са Законом о лековима и 

медицинским средствима)-у неовереној фотокопији (за сваку од ставки/производа из техничке 

спацификације и да обележи на коју се партију и које ставке односи) 

НАПОМЕНА:Уколико сам понуђач који учествује у поступку ЈН не поседује решење 

АЛИМС-а, неопходно је да достави важеће овлашћење фирме која је носилац уписа прдметног 

добра у Регистар медицинских средстава у којима га овлашћује да може учествовати у предметној 

ЈН.Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту подношења и отврања понуде,а уколико време 

на које је издато не покрива цео уговорни период,понуђач је дужан да поднесе доказ да је носилац 

дозволе поднео захтев у роковима прописаним Законом о лековима и медицинским средствима 

поднесе захтев за продужетак регистрације и о истом обавести Наручиоца,по добијању Решења о 

обнови дозволе,понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у супротном,уговор ће бити 

раскинут.'' Такође се врши измена конкурсне документације у одељку бр.6 под називом :,,модел 

уговора'' на страни бр.95  у члану бр.6 у ставу бр.1 уместо текст :,, Понуђач је у обавези да достави 

Решење АЛИМС-а за свако добро за које Закон прописује да подлеже регистрацијим код Агенције, 

које мора бити важеће у моменту подношења и отврања понуде,а уколико време на које је издато 

не покрива цео уговорни период,понуђач је дужан да у роковима прописаним Законом о лековима 

и медицинским средствима поднесе захтев за продужетак регистрације и о истом обавести 

Наручиоца,по добијању Решења о обнови дозволе,понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у 
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супротном,уговор ће бити раскинут.'' Уписује се тескст :,, Понуђач је у обавези да достави Решење 

АЛИМС-а за свако добро за које Закон прописује да подлеже регистрацијим код Агенције, које 

мора бити важеће у моменту подношења и отврања понуде,а уколико време на које је издато не 

покрива цео уговорни период,добављач је дужан да поднесе доказ да је носилац дозволе поднео 

захтев у роковима прописаним Законом о лековима и медицинским средствима поднесе захтев за 

продужетак регистрације и о истом обавести Наручиоца,по добијању Решења о обнови 

дозволе,понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у супротном,уговор ће бити раскинут.'' 

 

Питање заинтересованог лица бр. 4: 

 

 

 

Одговор Комисије бр.4:  

Комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 5: 

 

 

 
 

Одговор Комисије бр.5:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена конкурсне документације у одељку бр.6 под називом 

:,,модел уговора'' на страни бр.94  у члану бр.2 у ставу бр.6 уместо текста:,, Наручилац се обавезује 

да плаћање врши  у року од 90 дана од квантитативног и квалитативног пријема наруџбеницом 

наручених добара'' уписује се текст :,, Наручилац се обавезује да плаћање врши  у року од 60 дана 

од квантитативног и квалитативног пријема наруџбеницом наручених добара'' 

 

 

Питање заинтересованог лица бр. 6: 

 

 
Одговор Комисије бр.6:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена конкурсне документације у одељку бр.6 под називом 

:,,модел уговора'' на страни бр.95  у члану бр.6 брише се став бр.2 
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Питање заинтересованог лица бр. 7: 

 

 

 

Одговор Комисије бр.7: 

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр. 5.под 

називом :,,УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76.ЗЈН-А (,,Сл.гл.РС'' бр.124/12, 14/15 i 68/15) И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА'' у табели на страни бр.89 у тачки бр.3 уместо текста 

:,, 

Да му није 

изречена мера 

забране обављања 

делатности, која 

је на снази у 

време 

објављивања 

позива за 

подношење 

понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, 

да му је као привредном субјекту изречена мера 

забране обављања делатности 

 

-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова 

 

Напомена: 

 У слушају да ппнуду ппднпси група 

ппнуђаша, пвај дпказ дпставити за 

свакпг ушесника из групе 

 У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са 

ппдизвпђашем, пве дпказе дпставити и 

за ппдизвпђаша (акп је вище 

ппдизвпђаша дпставити за свакпг пд 

оих) 

 Пптврде мпрају бити издате накпн 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое 
ппнуда на Ппрталу јавних набавки.  

 

  

Уписује се текст :,, 
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Да му није 

изречена мера 

забране обављања 

делатности, која 

је на снази у 

време 

објављивања 

позива за 

подношење 

понуда 

- изјава понуђача  

 

 

Комисија доноси одлуку да се измени Конкурсна документација на страни бр.2 у Табели о 

садржају Конкурсне документације и уместо текста:,, 

 
Поглавље                                               Назив Страна 

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 5-15 

4. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
16-84 

5. 
УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
85-89 

6. МОДЕЛ УГОВОРА 90-93 

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 94 

8. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 95 

9. 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 
96 

10. 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВАЛШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У 

ПОСТУПКУ ЈН 
97-98 

 

 

Уписује се текст:,, 

 

Поглавље                                               Назив Страна 

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 
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2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 5-15 

4. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
16-87 

5. 
УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
88-92 

6. МОДЕЛ УГОВОРА 93-96 

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 97 

8. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 98 

9. 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 
99 

10. 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВАЛШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У 

ПОСТУПКУ ЈН 
100-101 
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                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 16/17 

                                          Мр пх.Рожа Гутвеин,  

                                                         Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Борислав Давчик струковни мед. Тех. 

 Хедвига Лајко 

                                                        Ивана Герег 

                                             Маја Живановић мастер оецц.                                          

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


