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Измена конкурсне документације се односи на следеће: 
 
 - на страни 6 конкурсне документације у дели ''ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА''  и  у Ексел табели у оквиру обрасца понуде мења се 
опис за партију 25 и 27 тако да гласи: 
 

25. 

10210,1021
1, 10212, 
10213, 
10214. 
10215 Pelene 

PELENE BAMBO NATURE Junior, 12-22 kg,  moć 
upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; 
brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 
sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema 
MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator 
vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg 
sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili 
celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), 
bez PVC-a, lateksa "Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE BAMBO NATURE XL, 16-30 kg; Moć 
upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 
sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema 
MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik.Indikator 
vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg 
sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili 
celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), 
bez PVC-a, lateksa "Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovrajuće 
 
PELENE Abri Form XS2 (small) od 15-30kg, Moć 
upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 
sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema 
MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator 
vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje 
informiše o neophodnosti promene pelene, 
posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) 
celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen"mekog površinskog sloja poput pamuka ili 
celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), 
bez  PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE Abri Form S (small) od 30-40kg, Moć 
upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 
sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema 
MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator 
vlažnosti u obliku dve žute linije koji promenom boje 
informiše o neophodnosti promene pelene, 
posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) 
celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen"mekog površinskog sloja poput pamuka ili 
celuloze koji pruža veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, velcro sistem), 
bez  PVC-a, lateksa " Latex Free", parfema, losiona i 

„Abena 
Int“  komad 11000 
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ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE DELTA FORM M2 (medium) od 40-70 kg, 
Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 
sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema 
MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti 
maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. 
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute 
linije koji promenom boje informiše o neophodnosti 
promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili 
odgovarajućeg "non-vowen"mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, 
čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez  PVC-a, lateksa " Latex Free", 
parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE DELTA FORM L2 (medium) preko 70 kg, 
Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 
sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema 
MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti 
maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. 
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti u obliku dve žute 
linije koji promenom boje informiše o neophodnosti 
promene pelene, posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili 
odgovarajućeg "non-vowen"mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, 
čičak trake za višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez  PVC-a, lateksa " Latex Free", 
parfema, losiona i ekstrakata ili odgovarajuće 
 

27. 

10213.1021
4 Pelene 

Pelene Tena Slip Original Plus medium,M, оtvorene 
pelena za odrasle, za pacijente težine od 40 do 70 
kg, obim struka  70-110cm prema MDS 1/93 
sertifikatu: moć upijanja najmanje 910,46g, brzina 
upijanja minimalno 5,83ml/s, ispuštanje tečnosti 
maksimalno 0,17g. Anatomski oblik, indikator 
vlažnosti, neutralizator neprijatnih mirisa ili 
odgovarajuće                                                                          
Pelene Tena Slip Original Plus large, L, otvorene 
pelene za odrasle za pacijente težine preko 70 kg, 
obim struka 150cm prema MDS 1/93 sertifikatu: moć 
upijanja najmanje 1111,2g, brzina upijanja minimalno 
4ml/s, ispuštanje tečnosti maksimalno 0,14g. 
Anatomski oblik, indikator vlažnosti, neutralizator 
neprijatnih mirisa ili odgovarajuće 

Essity 
Hygiene 
and 
Health 
AB komad 3000 

 
 - На страни 9 конкурсне документације у делу ''ДОДАТНИ УСЛОВИ'' додат је услов под 
редним бројем 7, тако да гласи: 

 
Понуђач који нуди добра за партијe  25  и 26  дужан је  да уз своју понуду достави: 

 
- Да понуђач поседује овлашћење од произвођача 
 или представника или заступника, односно носиоца дозволе да учествује у Јавној набавци у Дому 
здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' – Стара Пазова. 

 
Доказ: Овлашћење произвођача, заступника или 
носиоца дозволе за помагало које је предметове  
 набавке да понуђач учествује у Јавној набавци у 
 Дому здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова. 
 

- Произвођачки каталог за понуђаче који достављају одговарајуће помагало одобрено од стране 
АЛИМС-а. 
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Доказ: Оригинални произвођачки каталог нуђеног  
Добра од АЛИМС-а из ког су видљиве техничке                   карактеристике 
добра, квалитет, облик паковања  и сл. 

- MDS сертификат, издат од независне акредитоване лабораторије, за понуђено добро 
   - Сертификат да је лабораторија која врши  
испитивање пелена, акредитована за примену MDS  
методе при тестирању пелена 

  
Доказ: Лабораторијски тест о моћи упијања понуђеног  

добра по стандарду ISO 11948 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Партија МТП 
Назив помагала 

/РФЗО 
Назив 

Произвођ
ач 

Jед. 
мера 

Kоличина 

1. 

           10010, 
13710, 13910 

Disk podloga sa 
kesama 

Disk Longwear, disk Longwear light, 
disk Baseplate, disk Convex, 40 
mm, 50 mm,60 mm, a 5 kom 
ALTERNA  ili odgovarajući Coloplast komad 3600 

2. 

10020 
Disk podloga sa 
kesama za ileostomu 

Kese za ileostomu sa sistemom sa 
zaključavanjem  Fi 40, 50, 60 mm a 
30 kom ili odgovarajuće Coloplast komad 4800 

3. 

13720 
Disk podloga sa 
kesama za kolostomu  

Kese za kolostomu sa sistemom sa 
zaključavanjem Fi 40, 50, 60 mm a 
30 kom ili odgovarajuće Coloplast komad 14000 

4. 

13920 
Disk podloga sa 
kesama za urostomu  

Kese za urostomu sa sistemom sa 
zaključavanjem Fi 40, 50, 60 mm  a 
30 kom ili odgovarajuće Coloplast komad 2400 

5. 

14210 
Pasta za ispune ožiljnih 
neravnina 

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

6. 

14110 Krema za negu stome 
Barijer krema za negu stome a 60 g 
ili oodgovarajuće 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 
odgovarajuće  „Convatec“ komad 2800 

8. 
10020 

Disk podloga sa 
kesama za ileostomu 

Kese za ileostomu Fi 45. 57, 70 mm 
a 10 kom ili odgovarajuće 

 
„Convatec“ komad 4200 

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 odgovarajuće „Convatec“ komad 10000 

10. 
13920 

Disk podloga sa 
kesama za urostomu  

Kese  za urostomu Fi 45.57,70 mm 
a 10 kom  ili odgovarajuće „Convatec“ komad 600 

11. 
14110 Krema za negu stome 

Stomahesive adhezivna pasta za 
negu stome a 30 g ili odgovarajući „Convatec“ komad 20 

12. 
14210 

Pasta za ispune ožiljnih 
neravnina 

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

13. 
22010 Sprej za negu stome 

Sprej za negu stome ili 
odgovarujuće Coloplast komad 20 

14. 
97 

Endotrahealna kanila 
metalna 

Kanila trahealna metalna br . 12,13, 
br. 14 ili odgovarajuće 

SCHREIB
ER komad 10 

15. 
14412 

Urin kateter 
lumbrifikovani za 
jednokratnu upotrebu 

Kateter lubrifikovani Easicath , 
Nelaton promer CH8-CH16mm ili 
odgovarajuće Coloplast komad 720 

16. 
10111 

Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama 
sa ispustom 

Stalni- foley kateter silikon  promera 
CH18-CH22mm ili odgovarajući Coloplast komad 20 
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17. 
10112 

Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama 
sa ispustom 

Stalni- foley kateter latex  promera  
CH14-CH24mm ili odgovarajući „Ultramed“ komad 40 

18. 
10120 

Stalni- foley kateter urin 
kateter sa uri kesama 
sa ispustom 

Urin kese za kateter sa ispustom a 2 
l ili odgovarajuće „Romed“ komad 400 

19. 
14510 

Urinarni kondom sa urin 
kesama sa ispustom 

Urinal samolepljivi/urinal sa trakom 
25 mm, 30 mm, 35 mm  a 30 kom ili 
odgovarajući Coloplast komad 720 

20. 
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 odgovarajući Coloplast komad 360 

21. 
14411 

Urin kateter za 
jednokratnu upotrebu  

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

RUSCH ili 
odgovaraju
ći komad 720 

22. 

14810 

Urin test trake za 
okularno očitavanje 
šećera i acetona u 
urinu a 50 kom 

Urin test trake za okularno 
očitavanje šećera i acetona u urinu a 
50 kom ili odgovarajuće 

„Yeong 
Dong“  komad 2000 

23. 
14710,14720, 
14730,  
14750 Igle za pen špric 

Igle za pen špric novofine 0.30 x 8 
mm, 0.25 x 6 mm  ili ogovarajuće 

„Novonordi
sk“ komad 200000 

24. 14710,14720, 
14730, 14750 Igle za pen špric 

Igle za pen špric   igle 0,20x 4 mm; 
0,23 X 4 mm ; 0,25 x 4 mm;0,25 x 5 
mm  ;   komad 6000 

25. 

10210,10211, 
10212, 
10213, 
10214. 10215 Pelene 

PELENE BAMBO NATURE Junior, 
12-22 kg,  moć upijanja najmanje 
500g prema MDS 1/93 sertifikatu; 
brzina upijanja minimalno 4ml/s 
prema MDS 1/93 sertifikatu; 
ispuštanje tečnosti maksimalno 2g 
prema MDS 1/93 sertifikatu. 
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti, 
posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom 
pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen" mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža 
veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez PVC-a, lateksa 
"Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE BAMBO NATURE XL, 16-
30 kg; Moć upijanja najmanje 500g 
prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina 
upijanja minimalno 4ml/s prema 
MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje 
tečnosti maksimalno 2g prema MDS 
1/93 sertifikatu. Anatomski 
oblik.Indikator vlažnosti, 
posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom 
pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen" mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža 
veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez PVC-a, lateksa 
"Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovrajuće 
 
PELENE Abri Form XS2 (small) od „Abena Int“  komad 11000 
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15-30kg, Moć upijanja najmanje 
500g prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Brzina upijanja minimalno 4ml/s 
prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g 
prema MDS 1/93 sertifikatu. 
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti 
u obliku dve žute linije koji 
promenom boje informiše o 
neophodnosti promene pelene, 
posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom 
pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen"mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža 
veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez  PVC-a, lateksa " 
Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE Abri Form S (small) od 30-
40kg, Moć upijanja najmanje 700g 
prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina 
upijanja minimalno 4ml/s prema 
MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje 
tečnosti maksimalno 2g prema MDS 
1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. 
Indikator vlažnosti u obliku dve žute 
linije koji promenom boje informiše o 
neophodnosti promene pelene, 
posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom 
pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen"mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža 
veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez  PVC-a, lateksa " 
Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
 
PELENE DELTA FORM M2 
(medium) od 40-70 kg, Moć upijanja 
najmanje 900g prema MDS 1/93 
sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 
4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g 
prema MDS 1/93 sertifikatu. 
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti 
u obliku dve žute linije koji 
promenom boje informiše o 
neophodnosti promene pelene, 
posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom 
pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen"mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža 
veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez  PVC-a, lateksa " 
Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
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PELENE DELTA FORM L2 
(medium) preko 70 kg, Moć upijanja 
najmanje 1100g prema MDS 1/93 
sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 
4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; 
Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g 
prema MDS 1/93 sertifikatu. 
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti 
u obliku dve žute linije koji 
promenom boje informiše o 
neophodnosti promene pelene, 
posedovanje TBS (tekstilnog 
spoljašnjeg sloja) celom dužinom 
pelene ili odgovarajućeg "non-
vowen"mekog površinskog sloja 
poput pamuka ili celuloze koji pruža 
veći komfor, čičak trake za 
višestruko učvršćivanje (hook&loop, 
velcro sistem), bez  PVC-a, lateksa " 
Latex Free", parfema, losiona i 
ekstrakata ili odgovarajuće 
 

26. 

10210,10211, 
10212, 
10213, 
10214. 10215 Pelene 

Pelene SENI KIDS Junior od 11 do 
25 kg ili odgovarajuće; Pelene SENI 
KIDS Junior Extra od 16 do 30 kg ili 
odgovarajuće;                                                                                
Pelene SENI SUPER extra small, 
XS, do 30 kg ili odgovarajuće                                                                                 
Pelene SENI STANDARD small, S, 
od 30 do 40 kg ili odgovarajuće                                                                              
Pelene  SENI STANDARD medium, 
M,  40 do 70 kg ili odgovarajuće                                                                                
Pelene SENI STANDARD PLUS 
medium , M, od 40 do 70 kg ili 
odgovarajuće                                                                           
Pelene SENI STANDARD large, L, 
od 70 do 100 kg ili odgovarajuće 

Torunskie 
zakladi 
materialow 
opatrunko
wych S.A. komad 11000 

27. 

10213.10214 Pelene 

Pelene Tena Slip Original Plus 
medium,M, оtvorene pelena za 
odrasle, za pacijente težine od 40 do 
70 kg, obim struka  70-110cm prema 
MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja 
najmanje 910,46g, brzina upijanja 
minimalno 5,83ml/s, ispuštanje 
tečnosti maksimalno 0,17g. 
Anatomski oblik, indikator vlažnosti, 
neutralizator neprijatnih mirisa ili 
odgovarajuće                                                                          
Pelene Tena Slip Original Plus large, 
L, otvorene pelene za odrasle za 
pacijente težine preko 70 kg, obim 
struka 150cm prema MDS 1/93 
sertifikatu: moć upijanja najmanje 
1111,2g, brzina upijanja minimalno 
4ml/s, ispuštanje tečnosti 
maksimalno 0,14g. Anatomski oblik, 
indikator vlažnosti, neutralizator 
neprijatnih mirisa ili odgovarajuće 

Essity 
Hygiene 
and Health 
AB komad 3000 

28. 
15010,15020,
15040 

Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 

Test trake za određivnje nivoa 
glukoze u krvi za aparat ACCU -
CHEK AKTIVE/ ACCU -CHEK 
INSTANT  ili odgovarajuće 

Roche 
dignostics 
GMBH komad 60000 
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29. 15010,15020,
15040 

Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 

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

Roche 
dignostics 
GMBH komad 28000 

30. 15010,15020,
15040 

Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 

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

Bayer 
consumer 
care AG komad 130000 

31. 15010,15020,
15040 

Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 

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

Abbot 
Diabetes 
Care Ltd. komad 88000 

32. 15010,15020,
15040 

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 3000 

33. 
15021 

Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u 
krvi 

Lancete Softclix za ACCU-CHEK 
aparate ili odgovarajuće 

Roche 
dignostics 
GMBH komad 3000 

34. 
15021 

Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u 
krvi 

Lancete  za COUNTUR aparate ili 
odgovarajuće 

Bayer 
consumer 
care AG komad 7000 

35. 
15021 

Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u 
krvi 

Lancete  za PRECISION aparate ili 
odgovarajuće 

Abbot 
Diabetes 
Care Ltd. komad 9000 

36. 21710,21720,
21730,21740 

Test trake za određivnje 
nivoa glukoze u krvi 

Test trake za određivnje nivoa 
glukoze u krvi za aparat sa govornim 
softverom ili odgovarajuće Wellion komad 2400 

37. 
21721 

Lancete za aparat za 
određivanje glukoze u 
krvi 

Lancete za aparat sa govornim 
softverom Wellion komad 1000 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Назив документа 
Број 

документа 

Датум 
документ

а  

Издат од 
стране 

Број 
страна 

у 
прилог

у 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Доказ:Извод  из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда. 

    

2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривчних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 
Доказ за правно лице: 
-Уверење надлежног суда да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске 
управе да законски заступник (ако их има више – за 
сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.   
Ако понуду подноси предузетник  потребно је да  
достави само Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе.   
Доказ нe може бити старији од два месеца пре 
отварања понуде.  

    

3) Услов:Да је понуђач  измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији; 
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старија од два месеца пре 
отварања понуде. 
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су 
правна лица или предузетници. 
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4) Важећа дозвола за обављање делатности, издата 
од надлежног државног органа 
 
Доказ: Важећа дозвола Министарства здравља 
 

    

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под 
којим је уписан у регистар понуђача 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

1) Кадровски капацитет 
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу једног 
запосленог Дипл. фармацеута / лекара. (Образац бр.6) 
 

    

2)Услов:Технички капацитет 
Доказ: Изјава понуђача да поседује довољан број 
доставних возила којим ће се омогућити сукцесивна 
испорука добара која су предмет ове набавке, минимум 
3  пута недељно по организационим јединицама службе 
за фармацеутско снабдевање   наручиоца која се 
налазе у свим насељеним местима општине Стара 
Пазова. (Образац бр 7) 

    

3) Услов: упис медицинског средства у Регистар 
медицинских средстава које води Агенција за  лекове и 
медицинских средстава Србије, да учествују на тендеру 
Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара 
Пазова  
95/20.  
Доказ: Решење о упису медицинског средства у  
Регистар медицинских средстава које води  
Агенција за  лекове и медицинских средстава Србије. 
 

    

4) Да понуђач поседује важећи сертификат ISOQAR  

    ISO 9001:2015 

 
    Доказ: достава наведеног сертификата 
 

    

5) Референтна листа са наведеним установама које је        
Понуђач снабдевао средствима који су предмет 
 набавке у 2019. години и вредностима уговора. 
 
Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима 

yговора. (Образац бр 8) 

    

6) Услов: Средство финансијског обезбеђења 
 
Доказ: Оверена изјава понуђача да се обавезује да,  
уколико буде изабран, достави меницу (Образац бр 9) 
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7) Понуђач који нуди добра за партијe  25,  26  и 27 дужан је 
 да уз своју понуду достави: 
 

- Да понуђач поседује овлашћење од произвођача 
 или представника или заступника, односно носиоца 
дозволе да учествује у Јавној набавци у Дому здравља ,,Др 
Јован Јовановић Змај'' – Стара Пазова. 

 
Доказ: Овлашћење произвођача, заступника или 
носиоца дозволе за помагало које је предметове  
 набавке да понуђач учествује у Јавној набавци у 
 Дому здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'', Стара 
Пазова. 
 

- Произвођачки каталог за понуђаче који достављају 
одговарајуће помагало одобрено од стране АЛИМС-а. 
 
Доказ: Оригинални произвођачки каталог нуђеног  
Добра од АЛИМС-а из ког су видљиве техничке                   

карактеристике 
добра, квалитет, облик паковања  и сл. 
 

- MDS сертификат, издат од независне акредитоване 
лабораторије, за понуђено добро 

 
   - Сертификат да је лабораторија која врши  
испитивање пелена, акредитована за примену MDS  
методе при тестирању пелена 

  
 

Доказ: Лабораторијски тест о моћи упијања понуђеног  
добра по стандарду ISO 11948 

 

    

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
2. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 
услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ Министарства здравља  у виду 
неоверене копије.  

   
 

3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  
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5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

 
6. Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

 
 

Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: 
Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог Дипл. фармацеута / 
лекара. 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. Наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: 
Изјава понуђача да поседује довољан број доставних возила којим ће се 
омогућити сукцесивна испорука добара која су предмет ове набавке, минимум 3  
пута недељно по организационим јединицама службе за фармацеутско 
снабдевање   наручиоца која се налазе у свим насељеним местима општине 
Стара Пазова. 

3) Упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава које води 
Агенција за  лекове и медицинских средстава Србије, да учествују на тендеру 
Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова 9-9/19, услов под 
редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава које 
води Агенција за  лекове и медицинских средстава Србије. 

4) Да понуђач поседује важећи сертификат ISOQAR  ISO 9001:2015, услов под 
редним бројем 5. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

Достава наведеног сертификата 
5) Референтна листа са наведеним установама које је Понуђач снабдевао средствима 

који су предмет  набавке у 2018. години и вредностима уговора, услов под редним 
бројем 6. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:  
Оверена изјава Понуђача са вредностима yговора. (Образац бр 8) 

6) Средство финансијског обезбеђења, услов под редним бројем 7 наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави 
меницу (Образац бр 9),  

7) Понуђач који нуди добра за партијe  25, 26 и 27  дужан је да уз своју понуду достави: 
1.  Да понуђач поседује овлашћење од произвођача 
 или представника или заступника, односно носиоца дозволе да учествује у Јавној 
набавци у Дому здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' – Стара Пазова. 
2. Произвођачки каталог за понуђаче који достављају одговарајуће помагало 
одобрено од стране АЛИМС-а 
3. MDS сертификат, издат од независне акредитоване лабораторије, за понуђено 
добро. 
3а. Сертификат да је лабораторија која врши испитивање пелена, акредитована за 
примену MDS методе при тестирању пелена, услов под редним бројем 8. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ:  

1. Овлашћење произвођача, заступника или носиоца дозволе за помагало које је 
предмет ове  набавке да понуђач учествује у Јавној набавци у  Дому здравља 
,,Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова. 

2. Оригинални произвођачки каталог нуђеног добра од АЛИМС-а из ког су видљиве 
техничке карактеристике добра, квалитет, облик паковања  и сл 

3. Лабораторијски тест о моћи упијања понуђеног  добра по стандарду ISO 11948 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то:  
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 


