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Број: ЈН 16/16/ОП 
Датум: 08.08.2016.      
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије 
бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

НАБАВКА ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПО ПАРТИЈАМА   
16/16/ОП 

 
Дана 06.07.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке у 
отвореном поступку,  број 16/16/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 16/16/ОП мењају се следећа поглавља: 
 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-  
   Измењена конкурсна документација налази се у прилогу ове измене.  
   У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 
                                                    

II 
Рок за достављање понуда се мења. Нови рок за достављање понуда је:  17.08.2016. 
године до 11,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 17.08.2016. године у 12,00 часова. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка 
лекова и санитетског материјала, по партијама  јавна набавка број: 16/16/ОП.   
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Врста правног лица (микро, 
мало,средње, велико) 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, 
мало,средње, велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, 
мало,средње, велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, 
мало,средње, велико)  

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, 
мало,средње, велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка лекова и санитетског материјала, по 
партијама  у отвореном поступку, јавне набавке број: 16/16/ОП.   
 
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
                 на партију 1.                                             
                 на партију 2.  
      на партију 3.                                     
                 на партију 4.                                     
        на партију 5.                                     
                 на партију 6.                                     
                 на партију 7.                                     
                 на партију 8.                                     
                 на партију 9.                                     
                 на партију 10.                                     
                 на партију 11.                                     
                 на партију 12.                                     
                 на партију 13.                                     
                 на партију 14.                                     
                 на партију 15.                                     
                 на партију 16.                                     
                 на партију 17.                                     
                 на партију 18.  
                 на партију 19.                                     
                 на партију 20.                                     
                 на партију 21.                                     
                 на партију 22.                                     
                 на партију 23.                                     
                 на партију 24.                                     
                 на партију 25.                                     
                 на партију 26.                                     
                 на партију 27.                                     
                 на партију 28.                                     
                 на партију 29.                                     
                 на партију 30.                                     
                 на партију 31.                                     
                 на партију 32.                                     
                 на партију 33.                                     
                 на партију 34.                                     
                 на партију 35.                                     
                 на партију 36.                                     
                 на партију 37.                                     
                на партију 38.                                     
                на партију 39.                                     
                на партију 40.                                     
                на партију 41.                                     
               на партију 42.                                     
                 на партију 43.                                     
                 на партију 44.                                     
                 на партију 45.                                     
                 на партију 46.                                     
                 на партију 47.                                     
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                 на партију 48.                                     
                 на партију 49.                                     
                 на партију 50.                                     
                 на партију 51.                                     
                на партију  52.                                     
                на партију  53.                                     
                на партију  54.                                     
                на партију  55 
                на партију  56 
                на партију  57 
                на партију  58 
                на партију  59 
                на партију  60 
                на партију  61 
                на партију  62 
                 на партију  63 
                 на партију  64 
                 на партију  65 
                 на партију  66 
          
 
          III Услови  понуде 
 

                За партију 1. - METAMIZOL NATRIJUM AMP.5X 2,5GR/5 ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је ________________ din. za METAMIZOL NATRIJUM AMP.5X 2,5GR/5 ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 
 
                За партију 2. - PIRIDOKSIN AMP 50X50MG/2ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је ________________ din. za PIRIDOKSIN AMP 50X50MG/2ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 

            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 
 
                За партију 3. - DIAZEPAM AMP 10 X 10MG /2  ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је ________________ din. za DIAZEPAM AMP 10 X 10MG /2  ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 

            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 
 
 
                За партију 4. - DEKSAMETAZON AMP. 25 X 4 MG/ 1 ML. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za DEKSAMETAZON AMP. 25 X 4 MG/ 1 ML. 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 
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                За партију 5. - DIKLOFENAK NATRIJUM SUPOZITORIJA 10X50MG 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је ________________ din. za DIKLOFENAK NATRIJUM SUPOZITORIJA 

10X50MG 
            2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 

 
 
                За партију 6. - DIKLOFENAK NATRIJUM AMP. 5 X 75 MG/3ML 
 
1. . Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је  ________________ din. za DIKLOFENAK NATRIJUM AMP. 5 X 75 

MG/3ML 

            2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 
 
 
                За партију 7. - DIKLOFENAK NATRIJUM TUBA 1%, 1X 40 GR. 
 
1 Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Cena je ________________ din. za DIKLOFENAK NATRIJUM TUBA 1%, 1X 40 GR. 

 
2. Rok plaćanja je ______ dana od dana  izvršene isporuke robe. 

            3.Rok isporuke je ______ dana od dana izvršene narudžbe robe. 
 
                За партију 8. - DIGOXIN AMP.6 PO 0,25 MG /2ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је ________________ din. za DIGOXIN AMP.6 PO 0,25 MG /2ML 

            2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 

 
                За партију 9. - KETOPROFEN GEL  2.5% TUBA 1 X 50 GR. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је ________________ din. za KETOPROFEN GEL  2.5% TUBA 1 X 50 GR. 

            2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 

 
              За партију 10. - GENTAMICIN AMP.10 X 80 MG / 2ML. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је ________________ din. za GENTAMICIN AMP.10 X 80 MG / 2ML. 

            2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе. 
 
За партију 11. - GENTAMICIN AMP. 10 X  120 MG/2 ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

 Цена је ________________ din. za GENTAMICIN AMP. 10 X  120 MG/2 ML 

  2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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За партију 12. - GLUKOZA INF. 1 X 10% / 500 ML. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
 

Цена је ________________ din. za GLUKOZA INF. 1 X 10% / 500 ML. 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
              За партију  13. - GLUKOZA INF. 1 X 5% / 500 ML. 
 
1.. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

Цена је  ________________ din. za GLUKOZA INF. 1 X 5% / 500 ML. 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 14. - KETOROLAK ampule 5 amp po 1 ml 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

 Цена је ________________ din. za KETOROLAK ampule 5 amp po 1 ml 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
 
За партију 15. - HEPARIN KREM 500I.J/G, TUBA 1X40G 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

 Цена је ________________ din. za HEPARIN KREM 500I.J/G, TUBA 1X40G 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
.                За партију 16. - HEPARIN GEL 300I.J/G, TUBA 1X40G 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za HEPARIN GEL 300I.J/G, TUBA 1X40G 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 17. - HEPARIN GEL 500I.J/G, TUBA 1X40G 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

 Цена је ________________ din. za HEPARIN GEL 500I.J/G, TUBA 1X40G 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 18. - HEKSETIDIN RASTVOR 1MG/ML, 1X200ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
  Цена је  ________________ din. za HEKSETIDIN RASTVOR 1MG/ML, 1X200ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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                За партију 19. - BENZILPENICILIN, BENZILPENICILIN-PROKAIN AMP. 50X 

800000 I. J. / 1KOM. 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za BENZILPENICILIN, BENZILPENICILIN-PROKAIN 

AMP. 50X 800000 I. J. / 1KOM. 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 

За партију 20. - OKTENIDIN, FENOKSIETANOL 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је  ________________ din. za litar OKTENIDIN, FENOKSIETANOL 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 21. - METOKLOPRAMID 5MG/5ML ORALNI RASTVOR 100ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za METOKLOPRAMID 5MG/5ML ORALNI 

RASTVOR 100ML 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 22. - METOKLOPRAMID AMP. 10 X 10 MG/2ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za METOKLOPRAMID AMP. 10 X 10 MG/2ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 23. - LIDOKAIN AMP 10 X 35MG /3,5  ML 
 
1 Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za LIDOKAIN AMP 10 X 35MG /3,5  ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 24. – MELOXICAM amp. 5x1,5ml 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za MELOXICAM amp. 5x1,5ml 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 25. - NATRIJUM HLORID, KALCIJUM HLORID, KALIJUM HLORID 

INF. 1 X 500 ML. 

1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
  Цена е  ________________ din. za NATRIJUM HLORID, KALCIJUM HLORID, KALIJUM 

HLORID INF. 1 X 500 ML. 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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                За партију 26. - NATRIJUM HLORID INF. 1 X 0.9%/ 500 ML. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је  ________________ din. za NATRIJUM HLORID INF. 1 X 0.9%/ 500 ML. 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 27. - METAMIZOL NATRIJUM AMP 50X2.5G/5ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za METAMIZOL NATRIJUM AMP 50X2.5G/5ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 28. - HIDROKSIKOBALAMIN AMP 5 X/2500 MG / 2 ML. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za HIDROKSIKOBALAMIN AMP 5 X/2500 MG / 2 

ML. 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 29. - BISAKODIL OBLOŽENA TABL. 30X5MG 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

  Цена је  ________________ din. za BISAKODIL OBLOŽENA TABL. 30X5MG 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 30. - BISAKODIL SUPOZITORIJA 6X10MG 
 
1 Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za BISAKODIL SUPOZITORIJA 6X10MG 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 31. - POVIDON JOD MAST 10% TUBA 1 X 40 GR. 
 
1 Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za POVIDON JOD MAST 10% TUBA 1 X 40 GR. 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 32. - RANITIDIN AMP 5 X 50MG /5  ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za RANITIDIN AMP 5 X 50MG /5  ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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За партију 33. - HLOROPIRAMIN AMP. 10 X 20 MG / 2 ML. 
 
1 Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za HLOROPIRAMIN AMP. 10 X 20 MG / 2 ML. 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 34. - TRAMADOL AMP 5 X  100MG/ 1ML 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za TRAMADOL AMP 5 X  50MG/ 1ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
                За партију 35. - TRAMADOL AMP 5 X  50MG/ 1ML 

1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za TRAMADOL AMP 5 X  50MG/ 1ML 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 36. - ASKORBINSKA KISELINA AMP 50X 500MG/5ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

  Цена је  ________________ din. za ASKORBINSKA KISELINA AMP 50X 

500MG/5ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
 
За партију 37. – EPINEFRIN (ADRENALIN )amp. 50X 1MG/1ML 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za EPINEFRIN (ADRENALIN )amp. 50X 1MG/1ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 38. – AMINOPHYLINUM amp. 50X 250MG/10ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za AMINOPHYLINUM amp. 50X 250MG/10ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 39. – FUROSEMID 20mg/2ml  5/1 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za FUROSEMID 20mg/2ml  5/1 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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За партију 40. – IDOKAIN (GEL ZA KATETERE) 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za IDOKAIN (GEL ZA KATETERE) 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 41. – PARACETAMOL  SIRUP 120MG/5ML   100ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za PARACETAMOL  SIRUP 120MG/5ML   100ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 42. – METILPREDNIZOLOL   20MG   15X1ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za METILPREDNIZOLOL   20MG   15X1ML 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 43. – METILPREDNIZOLOL   40MG   15X1ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za METILPREDNIZOLOL   40MG   15X1ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 44. – HALOPERIDOL AMP. 10X5MG /1ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za HALOPERIDOL AMP. 10X5MG /1ML 

 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 45. – OKSIGEN SPREJ 200 ML 

 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za OKSIGEN SPREJ 200 ML  
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 46. – RIBLJE ULJE TUBA 1X25 G.   250MG/1GR. 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za RIBLJE ULJE TUBA 1X25 G.   250MG/1GR. 
 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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За партију 47. – HIDROKORTIZON (OKSITETRACIKLIN) TUBA 1X20 GR. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za HIDROKORTIZON (OKSITETRACIKLIN) 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
За партију 48. – HIDROKORTIZON (OKSITETRACIKLIN) TUBA 1X5 GR. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za HIDROKORTIZON (OKSITETRACIKLIN) 
                                                             TUBA 1X5 GR. 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 49. – HLORAMFENIKOL MAST ZA OČI 1% TUBA 1X5 GR. 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za HLORAMFENIKOL MAST ZA OČI 1% TUBA 1X5 GR. 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 50. – AMPULE HIOSCIN-BUTILBROMID 6 amp 20mg/1ml 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za AMPULE HIOSCIN-BUTILBROMID 6 amp 20mg/1ml 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 51.- AMPULE AQUA PRO INJECTIONE 5ml 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za AMPULE AQUA PRO INJECTIONE 5ml 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 52. – AMPULE HALDOL DEPO 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za AMPULE HALDOL DEPO 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 53. – KETOPROFEN amp 100mg, 10x2ml 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za KETOPROFEN amp 100mg, 10x2ml 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
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За партију 54. – MAST ZA HEMOROIDE 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. za MAST ZA HEMOROIDE 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 55. – FLUOCINOLONACETONID, tuba, 15gr 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 
  Цена је  ________________ din. Za FLUOCINOLONACETONID, tuba, 15gr 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 56.  – Лековити чајеви 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
  Цена је  ________________ дин. за Сена чај 50гр. 
           Цена је  ________________ дин. за Уролошки (ува) чај 50 гр.. 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
               За партију 57   - Завојни материјал 
 
1 Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

      Цена је  __________________ din. za Hidrofilna nesterilna gaza 
                                                                 (bala od 100m) „SM“ 

            Цена је ___________________ din.za Vata papirna 1/1 
 Цена је ___________________ din. za Vata sanitetska meka 
            Цена је  __________________ din. za Elastični zavoj 15cmx10m 
            Цена је  __________________ din. za Elastični zavoj 10cmx10m 
 Цена је  __________________ din. za Zavoj 5cmx5m   
            Цена је  __________________ din. za Zavoj 8cmx5m  
            Цена је  __________________ din. za Leukoplast 5cmx5m платнени 
            Цена је  __________________ din. za Leukoplast 5cmx10m хипоалергијски 
 Цена је  __________________ din. za hanzaplast - kutija 
            Цена је  __________________ din. za Maska za lice 
            Цена је  __________________ din. za Ezmarhova poveska sa kopčom  
            Цена је  __________________ din. za Aquacel AG obloge 
            Цена је  __________________ din. za Hidrokoloidne obloge za ranu 10x10cm 
            Цена је  __________________ din. Za mantil za jednokratnu upotrebu 
 
   2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
 
За партију 58.  – Средства за дезинфекцију руку и медицинских инструмената 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
            Цена је  _________________ din za Sredstvo za dezinfekciju kože- ruku sa brzim 
isparavanjem       (ili ekv. DEZDERMAN) 
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            Цена је  _________________ din za Medicinski šampon 1/1 (ili ekv. ESEMPTAN) 
            Цена је  _________________ din za Sredstva za dezinfekciju instrumenata 

                                                                         (koncentrat delotvoran 14 dana), 1/1 lit            
            Цена је   ________________  din za Safe granulat 
            Цена је   ________________  din za тералин 
 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
   
 
       За партију 59   - Медицинске игле, шприцеви и заштитне рукавице 
 
 1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

Цена је  _________________ din za Igle S.C. 
            Цена је  _________________ din za  Igle PVC G21 0,8x40 
            Цена је  _________________ din za Špric PVC 20 ml 
            Цена је   ________________  din za Špric PVC 10 ml 
            Цена је  _________________ din za Špric PVC 5 ml 
            Цена је  _________________ din za Špric PVC 2 ml 
            Цена је  _________________ din za Špric PVC 120 ml 
            Цена је  _________________ din za Sistem za infuziju 
            Цена је  _________________  din za Bebi sistem 

            Цена је _________________ din za Rukavice za jednokratnu upotrebu, nitrilne, bez 

pudera, nesterilne  

            Цена је _________________ din za рукавице за парафино терапију (до лакта ,  

                                                                  Отпорност на топлоту 75˚ 

            Цена је  _________________ din za Trajna igla (I.V. Kanila) 
            2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
            3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
                        
            За партију 60   - Материјал за медицински отпад 
 

1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
2.  Цена је _________________ din za Kontejner za medicinski otpad-1 lit. 

            Цена је  _________________ din za Kontejner za medicinski otpad-3 lit. 
            Цена је  _________________ din za Kese za bioh. otpad 550x700x0,04 
             
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
 
 
 
              За партију 61   - Остали санитетски материјал 
 

1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
2.  Цена је _________________ din za Alkohol 70% 1/1 

            Цена је  _________________ din za  Medicinski benzin 1/1 
 Цена је  _________________ din za  Parafinsko ulje 1/1 
            Цена је  _________________ din za  Hidrogen 3% 
 Цена је  _________________ din za  Hidrogen 9% (100ml) 
 Цена је  _________________ din za  Dozatori za tabletirane lekove (za 24 časa)   
                                                                          dimenzije: 10x4x1,5 sa četiri pregrade, klzni poklopac

 Цена је  _________________ din za  Talk puder pakovanje 1 kg 
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 Цена је  _________________ din za  Krema bebi 300 ml. (ekv. Pavloderm) 
 Цена је  _________________ din za  Mleko za telo-bebi ph. neutr. 
 Цена је  _________________ din za  Rivanol 1/1L 
 Цена је  _________________ din za  Toplomer humani (digitalni)baždareni 
 Цена је  _________________ din za  Ricinusovo ulje 
 Цена је  _________________ din za  Traka za kont. steril.za suve  
                                                                         sterilizatore(1/1000) 
            Цена је  _________________ din za  Kese za urin 
 Цена је  _________________ din za  vazelin pakovanje max. 3 kg. 
 Цена је  _________________ din za  Folijev kateter br. 16 
 Цена је  _________________ din za  Folijev kateter br. 18 
 Цена је  _________________ din za  Folijev kateter br. 20 
 Цена је  _________________ din za  PVC kateter za jednokratnu upotrebu 
 Цена је  _________________ din za  Parafin tvrdi  
 Цена је  _________________ din za  PVC- sterilne posude za urin 
 Цена је  _________________ din za  PVC- posude za feces 
 Цена је  _________________ din za  Štapići sterilni za uzimanje brisa 
                                                                         (komplet za bris) 
 Цена је  _________________ din za Špatule drvene 
            Цена је  _________________ din za mentol u kristalu 
           Цена је  _________________ din za  Lancete 25/1 za aparatе za merenje šećera 

Цена је  _________________ din za  Četka za održavanje i toaletu traheostoma 
Цена је  _________________ din za  Irigator (komplet) 
Цена је  _________________ din za  Petrijeve šolje 
Цена је  _________________ din za  Sekač za lekove 
Цена је  _________________ din za  Silikonski kateter 
 

2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
 

За партију 62. -ТРАКА ЗА АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЋЕРА „acuchek“, 1/50-

КУТИЈА - 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

 2.  Цена је  _________________ din za ТРАКА ЗА АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЋЕРА 

„acuchek“, 1/50-KUTIJA - 
2. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  3.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 
 
 

За партију 63. -ТРАКА ЗА АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЋЕРА „BAYER CONTOUR 

+“ 1/50-КУТИЈА - 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

 2.  Цена је  _________________ din za ТРАКА ЗА АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЋЕРА 

„BAYER CONTOUR +“ 1/50-KUTIJA - 
3. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  4.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 

 
За партију 64.  – Rivanol 
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1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 
 2.   Цена је  _________________ din za Rivanol 1/1 
3. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
  4.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 

 
За партију 65  – ACIDI BORICI 3% 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

2.  Цена је  _________________ din za ACIDI BORICI 3% 

3. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
 4.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 

За партију 66.  – POVIDON JOD 
 
 
1. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда 

2. Цена је  _________________ din za POVIDON JOD 
3. Рок плаћања је ______ дана од дана  извршене испоруке робе. 
4.Рок испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбе робе 
 

Испорука добара  која су предмет набавке врши се у периоду од годину дана од 
дана закључења уговора на адреси наручиоца- Геронтолошки центар 
Суботица, Алеја Маршала Тита 31. 
 
       Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 


