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Исправка конкурсне документације врши се на следећи начин:  
 
 
- На страни од 5-8  конкурсне документације, у делу ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA  И ОПИС ДОБРА мењају се количине: 

 
- У табели у оквиру обрасца која је у Еxel-u, мењају се количине и цене 
 
- на страни 32 Модела уговора мења се члан 10. и гласи: 
 
 
ЧЛАН 10. РАСКИД  УГОВОРА 
 
10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету 
Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини  
из других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 
10.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека рока из 
члана 5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5% вредности робе 
која није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. 
Продавац је обавезан да  на месечном ниво плати купцу на име уговорнe казне 5 % 
вредности робе коју у току једног месеца није испоручио купцу. У колико не плати по позиву 
купца износ уговорених казни купац ће наплатити уговорене казне по истеку уговора а у року 
важења менице. 
10.3.У случају да и поред уговорених казнених поена понашање продавца буде такво да 
угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор,  купац 
задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 5% од нереализоване 
вредности утврђене уговором. 

       



                                                                                                                

3. ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA  И ОПИС ДОБРА 
 
 

PARTIJA MTP  
 NAZIV POMAGALA 
FOND NAZIV 

PROIZVO 
ĐAČ 

JED. 
MERA KOLIČINA 

POJEDINA
ČNA CENA 
BEZ PDV-
A 

VREDNOST 
BEZ PDV-A 

1. 
10010,13710

, 
13910 

Disk podloga sa kesama 
Disk Longwear, disk Longwear flexibile, disk Baseplate, disk Convex, 40 

mm, 50 mm,60 mm, a 5 kom ALTERNA  ili odgovarajudi 
Coloplast komad 

4000 
 

  

2. 10020 
Disk podloga sa kesama za 

ileostomu 
Kese za ileostomu Fi 40, 50, 60 mm a 30 kom ili odgovarajude Coloplast komad 1000   

3. 13720 
Disk podloga sa kesama za 

kolostomu 
Kese za kolostomu Fi 40, 50, 60 mm a 30 kom ili odgovarajude Coloplast komad 

16000 
 

  

4. 13920 
Disk podloga sa kesama za 

urostomu 
Kese za urostomu Fi 40, 50, 60 mm  a 30 kom ili odgovarajude Coloplast komad 2000   

5. 14210 
Pasta za ispune ožiljnih 

neravnina 
Coloplast pasta za ispune ožiljnih  neravnina a 60 g ili odgovarajude Coloplast komad 30   

6. 14110 Krema za negu stome Barijer krema za negu stome a 60 g ili oodgovarajude Coloplast komad 
50 

 
  

7. 
10010, 

13710, 13910 
Disk podloga sa kesama 

disk flexibilni, disk duoflex, disk stomahesive, 45 mm, 57 mm, 70 mm 
COMBIHESIVE,  a 5 kom ili odgovarajude 

„Convatec“ komad 2400   

8. 10020 
Disk podloga sa kesama za 

ileostomu 
Kese za ileostomu Fi 45. 57, 70 mm a 10 kom ili odgovarajude „Convatec“ komad 3000   

9. 13720 
Disk podloga sa kesama za 

kolostomu 
Kese za kolostomu Fi 45, 57, 70  mm, sa filterom i bez filtera a 30 kom ili 

odgovarajude 
„Convatec“ komad 10000   



                                                                                                                

10. 13920 
Disk podloga sa kesama za 

urostomu 
Kese  za urostomu Fi 45.57,70 mm a 10 kom  ili odgovarajude „Convatec“ komad 400   

11. 14110 Krema za negu stome Stomahesive adhezivna pasta za negu stome a 30 g ili odgovarajudi „Convatec“ komad 20   

12. 14210 
Pasta za ispune ožiljnih 

neravnina 
Stomahesive pasta za ispunjavanje neravnina  a 60 g ili odgovarajudi „Convatec“ komad 20   

13. 097 
Endotrahealna kanila 

metalna 
Kanila trahealna metalna br . 13, br. 14 ili odgovarajude SCHREIBER komad 8   

14. 14412 
Urin kateter lumbrifikovani 
za jednokratnu upotrebu 

Kateter lubrifikovani Easicath , Nelaton promer CH8-CH16mm ili 
odgovarajude 

Coloplast komad 1000   

15. 10111 
Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama sa 

ispustom 
Stalni- foley kateter silikon  promera CH18-CH22mm ili odgovarajudi Coloplast komad 12   

16. 10112 
Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama sa 

ispustom 
Stalni- foley kateter latex  promera  CH14-CH24mm ili odgovarajudi „Ultramed“ komad 90   

17. 10120 
Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama sa 

ispustom 
Urin kese za kateter sa ispustom a 2 l ili odgovarajude „Romed“ komad 480   

18. 14510 
Urinarni kondom sa urin 

kesama sa ispustom 
Urinal samolepljivi/urinal sa trakom 25 mm, 30 mm, 35 mm  a 30 kom ili 

odgovarajudi 
Coloplast komad 

720 
 

  

19 14520 
Urinarni kondom sa urin 

kesama sa ispustom 
Urin kesa za urinarni kondom - kesa sa ispustom 1,5l, 750 ml a 15 kom 

conveen ili odgovarajudi 
Coloplast komad 360   

20 14411 
Urin kateter za jednokratnu 

upotrebu 
Kateter za jednokratnu upotrebu, Nelaton, CH 8mm- CH 14mm ili 

ogovarajudi 
 komad 1800   

21 14810 
Urin test trake za okularno 
očitavanje šedera i acetona 

u urinu a 50 kom 

Urin test trake za okularno očitavanje šedera i acetona u urinu a 50 kom 
ili odgovarajude 

„Yeong Dong“ komad 7000   



                                                                                                                

22 
14710,14720

, 14730, 
14750 

Igle za pen špric Igle za pen špric novofine 0.30 x 0.8 mm, 0.25 x 0.6 mm  ili ogovarajude „Novonordisk“ komad 120000   

23. 

10210,10211
, 10212, 
10213, 
10214. 
10215 

Pelene 

Pelene BAMBO NATURE Junior od 12 do 25 kg, mod upijanja 900g  ili 
odgovarajude;                                        Pelene BAMBO NATURE XL 16 do 30 

kg, mod upijanja 1100g  ili odgovarajude;                                                                                             
Pelene ABRI FORM, extra small, XS2  od 20 do 30 kg, mod upijanja 1600 g  
ili odgovarajude;                                                                Pelene ABRI FORM, 

small, S od 30 do 40 kg, mod upijanja 2000g  ili odgovarajude;                                                      
Pelene DELTA FORM, medium, M od 41 do 70 kg, obim bokova 70-
110cm, mod upijanja 2200g  ili odgovarajude; Pelene  DELTA FORM, 
large, L preko 70 kg, obim bokova 70-110 cm, mod upijanja 2400g ili 

odgovarajude 

„Abena Int“ komad 16000   

24. 

10210,10211
, 10212, 
10213, 
10214. 
10215 

Pelene 

Pelene SENI KIDS Junior od 11 do 25 kg ili odgovarajude; Pelene SENI 
KIDS Junior Extra od 16 do 30 kg ili odgovarajude;                                                                                

Pelene SENI SUPER extra small, XS, do 30 kg ili odgovarajude                                                                                 
Pelene SENI STANDARD small, S, od 30 do 40 kg ili odgovarajude                                                                              

Pelene  SENI STANDARD medium, M,  40 do 70 kg ili odgovarajude                                                                                
Pelene SENI STANDARD PLUS medium , M, od 40 do 70 kg ili 

odgovarajude                                                                           Pelene SENI 
STANDARD large, L, od 70 do 100 kg ili odgovarajude 

Torunskie 
zakladi 

materialow 
opatrunkowych 

S.A. 

komad 16000   

25. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat ACCU -CHEK 

AKTIVE ili odgovarajude 

Roche 
dignostics 

GMBH 
komad 20000   

26. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat ACCU -CHEK 

PERFORMA ili odgovarajude 

Roche 
dignostics 

GMBH 
komad 10000   

27. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat COUNTUR TS ili 

odgovarajude 

Bayer 
consumer care 

AG 
komad 12000   

28. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat COUNTUR PLUS ili 

odgovarajude 

Bayer 
consumer care 

AG 
komad 25000   

29. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat GLUCOSURE PLUS 

ili odgovarajude 

Apex 
Biotechnology 

Corp. 
komad 3000   



                                                                                                                

30. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za aparat PRECISION ili 

odgovarajude 
Abbot Diabetes 

Care Ltd. 
komad 32000   

31. 15010 
Test trake za određivnje 

nivoa glukoze u krvi 
Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi za ostale aparate za  novo 

otkrivene pacijente 
razni komad 350   

32. 15021 
Lancete za aparat za 

određivanje glukoze u krvi 
Lancete Softclix za ACCU-CHEK aparate ili odgovarajude 

Roche 
dignostics 

GMBH 
komad 6500   

33. 15021 
Lancete za aparat za 

određivanje glukoze u krvi 
Lancete Multiclix za ACCU-CHEK aparate ili odgovarajude 

Roche 
dignostics 

GMBH 
komad 100   

34. 15021 
Lancete za aparat za 

određivanje glukoze u krvi 
Lancete  za COUNTUR aparate ili odgovarajude 

Bayer 
consumer care 

AG 
komad 6000   

35. 15021 
Lancete za aparat za 

određivanje glukoze u krvi 
Lancete  za GLUCOSURE PLUS aparate ili odgovarajude 

Apex 
Biotechnology 

Corp. 
komad 100   

36. 15021 
Lancete za aparat za 

određivanje glukoze u krvi 
Lancete  za PRECISION aparate ili odgovarajude 

Abbot Diabetes 
Care Ltd. 

komad 7000   

 
НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати количине добара наведене у спецификацији за ± 10%. 

 



                                                                                                                

 

 

Матични број: 08010714 
ПИБ: 100535469      
Текући рачун: 840-481661-57     
e-mail: dzspazova@gmail.com      
Број:   
ул. Владимира Хурбана број 2.    
Стара Пазова,  

 
Дана: __.___.2016. године 
 
 
 

8. МОДЕЛ УГОВОРА за све партије 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и 
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 
 

 
 
1. Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана 
бр. 2, ПИБ:100535469, Матични број:08010714, кога заступа директор др Александар 
Омеровић  - (у даљем тексту:Купац) 
 
 и 
 
2.______________________________ из_____________,  ул.______________________ 
бр. ___, ПИБ: ____________, Матични број: ______________,кога заступа директор  
____________________________ - (у даљем тексту: Продавац) 
Текући рачун број: __________________________ 
 

mailto:dzspazova@gmail.com


                                                                                                                

 
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
1.1.Да је Купац спровео отворени поступак јавне набавке -  набавка медицинских 
помагала/РФЗО, по партијама. 
1.2.Да је Продавац  доставио за Партију:(на линију уписати број партије за коју се 
подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________________________
__ 
  Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим 
захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог 
уговора као – Прилог број 1. 
 
 
Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца   извршити испоруку добара из 
тачке 1.2 овог уговора,   у свему према захтевима из обрасца понуде где су 
прецизирани предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца . 
Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним  овим  
Уговором. 
 
 
(Продавац наступа са подизвођачем 
__________________________________________, улица 
__________________________ из ______________________, који ће делимично 
извршити предметну набавку, у делу: _________________________________________ 
.)  
 
 
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора  испоручитии по  
појединачним  ценама из понуде у  Прилогу број 1 уговора. Цена подразумева ФЦО 
организационе јединицама службе за фармацеутско снабдевање  на територији 
општине Стара Пазова.  
3.2.Укупна цена  добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у 
Прилогу бр. 1. овог уговора  и то: _____________ динаре без ПДВ-а, односно: 
____________ динара са ПДВ-ом. 
 
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1. се могу мењати уколико дође до промене 
цене за помагала  утврђене у Списку највиших износа накнада за одређена помагала 
која се издају преко апотека.   
3.4.  Купац ће извршити плаћање  вирманом у роковима утврђеним у Прилогу бр. 1. 
3.5. Продавац одобрава  Купцу касса сконто у складу са Прилогом бр. 1.  
3.6. Купац ће испоручену робу плаћати у  уговореним роковима. Плаћање се врши на 
основу месечних фактура које ће се купцу достављати приликом сваке испоруке добра 
у папирној и електронској форми.  
3.7. Услови, цене, рокови плаћања и попуст на цену утврђене су у Прилогу бр. 1. који је 
саставни део уговора. У случају промене цене из тачке 3.3. овог Уговора, корекција 
износа динарског попуста у односу на цену утврђену новим прописом вршиће се 
пропорционално према попусту пре промене цене помагала. 



                                                                                                                

3.8.Попуст на цену из Ценовника Купца, Продавац ће уплаћивати на текући рачун за 
промет буџетских средстава Купца до 5. (петог) у месецу за све редовне уплате из 
претходног месеца. 
 
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту робе, 
 -  техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са 
техничким  карактеристикама из конкурсне документације,  
 -  уверењима о квалитету и атестима  
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара.Продавац 
гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким 
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације. 
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да 
буде  приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом ( превод, 
сагласности и остала неопходна документација),  која доказује право пуштања тих 
производа у промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима. 
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време 
и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да 
узорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој институцији 
ради анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од 
уговореног квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца. 
4.4.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству 
овлашћених представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити 
констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни 
представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити 
сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа. 
 
 
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања 
Записника о рекламацији. 
 
ЧЛАН 5. РОК  ИСПОРУКЕ  
 
5.1. Продавац је дужан да испоруку (својим возилима)  врши сукцесивно,  по захтеву 
Купца у року од ___________________(навести рок из понуде). 
 
ЧЛАН 6. РОК  УПОТРЕБЕ 
 
6.1.Понуђена добра морају имати рок употребе минимално . 6 месеци од дана 
извршене испоруке 
 
 
ЧЛАН 7. ДОЦЊА  КУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А 

 
7.1. Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
Изузетно, цене  се могу мењати уколико дође до промене цене помагала утврђене у 
Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека. У 
том случају се врши аутоматско усклађивање цена из Ценовника Наручиоца са 
новоутврђеним ценама и корекција понуђеног износа попуста у односу на нову цену, 
без закључивања Анекса Уговора 



                                                                                                                

 
ЧЛАН 8. СМАЊЕЊЕ ЦЕНА ИСПОРУЧЕНИХ ПОМАГАЛА 
 
8.1. У случају да Продавац понуди да испоручи производе са роком употребе краћим  
од шест месеци, понуда мора да садржи  назив  тих производа, цену и рок  употребе. 
8.2. Купац може Продавцу извршити повраћај испоручене робе чији је рок употребе 
краћи од шест месеци, месец дана пре истека рока производа, а Продавац се 
обавезује да за враћену робу изда књижно писмо – одобрење у року од 7 дана од дана 
повраћаја робе. 
 
ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА   
 
9.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави инструмент 
обезбеђења уговорних обавеза – меницу за добро извршење посла, која је неопозива, 
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 
вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза.  
9.2.  Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 
уговор закључује. 
 
ЧЛАН 10. РАСКИД  УГОВОРА 
 
10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини 
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и 
штету коју учини  из других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 
10.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека 
рока из члана 5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5% 
вредности робе која није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити 
услед дејства више силе. Продавац је обавезан да  на месечном ниво плати купцу на 
име уговорнe казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца није испоручио купцу. 
У колико не плати по позиву купца износ уговорених казни купац ће наплатити 
уговорене казне по истеку уговора а у року важења менице. 
10.3.У случају да и поред уговорених казнених поена понашање продавца буде такво 
да угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор,  
купац задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 5% од 
нереализоване вредности утврђене уговором. 
 
ЧЛАН 11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
11.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна и важи од ___. ____.2016.године до ____.____.2017.године. 
11.2.Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза 
11.3.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз 
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева. 
11.4.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
11.5.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 
примерка за сваку уговорну страну. 
11.6.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
    
ПРОДАВАЦ                                КУПАЦ                                    
                    
              Дом здравља 

    ,,Др Јован Јовановић Змај''        
             Стара Пазова 

 
______________       __________________ 
                Др Александар Омеровић  


