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Исправка конкурсне документације врши се на следећи начин:  
 
 
- На страни од 7 и 8  конкурсне документације, у делу ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA  И ОПИС ДОБРА, додаје се и гласи: 
 

Понуђач је дужан да за партију бр. 22 уз понуду достави и узорке. 
 
 
- на страни 21 додаје се став 5.30. и гласи: 
 
 
5.30.  ТРАЖЕЊЕ УЗОРКА 
Наручилац ће по потеби, пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, од 
понуђача тражити да достави узорак поједине робе за коју понуђач буде конкурисао. 
       



                                                                                                                

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%. 

 

Понуђач је дужан да за партију бр. 22 уз понуду достави и узорке. 



                                                                                                                

 
 
5.29.  ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
 
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним 
набавкама, односно, уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни део 
понуде  поднесе Уверење о домаћем пореклу добра, које издаје надлежно 
министарство Републике Србије односно Привредна комора Републике Србије. 
 
 
5.30.  ТРАЖЕЊЕ УЗОРКА 
Наручилац ће по потеби, пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, од 
понуђача тражити да достави узорак поједине робе за коју понуђач буде конкурисао. 

 


