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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/2016, 

дел. број 01-468 од 17.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број 7/2016 , дел. број 01-468/1 од 17.03.2016. године припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку бр. 7/2016 је набавка добара – медицински 

и лабораторијски потрошни материјал 

Ознака из општег речника набавке – 33100000 – медицинска опрема,  

                                                               33140000 - медицински потрошни материјал  

 

2. Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то : 

 

ПАРТИЈА 1 - Медицински потрошни материјал I 

ПАРТИЈА 2 - Медицински потрошни материјал II 

ПАРТИЈА 3 - Медицински потрошни материјал III 

ПАРТИЈА 4 – Медицински потрошни материјал IV 

ПАРТИЈА 5 – Наставци за аутоматски пипетман I 

ПАРТИЈА 6 - Медицински потрошни материјал V 

ПАРТИЈА 7- Наставци за „Eppendorf“ аутоматски пипетман 

ПАРТИЈА 8 - Наставци за аутоматски пипетман II 

ПАРТИЈА 9 - Наставци за аутоматски пипетман III 

ПАРТИЈА 10 - Плоче за ELISA методу  

ПАРТИЈА 11 - Остали потрошни материјал I 

ПАРТИЈА 12 - Остали потрошни материјал II 

ПАРТИЈА 13 - Ножеви за ротациони микротом 

ПАРТИЈА 14 - Остали потрошни материјал III 

ПАРТИЈА 15 – Боце за узорке 

ПАРТИЈА 16 – Кутија за узорке 

ПАРТИЈА 17 – Филтер папир 

ПАРТИЈА 18 – Наставци за аутоматски пипетман IV 

ПАРТИЈА 19 - Остали потрошни материјал IV 

ПАРТИЈА 20 - Ерленмајери 

ПАРТИЈА 21 – Остали потрошни материјал VI 

ПАРТИЈА 22 – Електроде за електрофизиолошка мерења 

ПАРТИЈА 23 – Остали потрошни материјал VI 

ПАРТИЈА 24 – Комбинована pH електрода 

ПАРТИЈА 25 – Термостатично водено купатило 

ПАРТИЈА 26 – Микроелектроде за регистровање LFP и spike активности 

ПАРТИЈА 27 – Оптичке стаклене кивете 

ПАРТИЈА 28 – Индикатори за одређивање pH раствора 

ПАРТИЈА 29 – Антитела, серуми, реагенси и др. производи 

ПАРТИЈА 30 – Антитела I 
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ПАРТИЈА 31 – Антитела II 

ПАРТИЈА 32 – Антитела III 

ПАРТИЈА 33 – Антитела IV 

ПАРТИЈА 34 – Антитела V 

ПАРТИЈА 35 – Секундарна антитела 

ПАРТИЈА 36 – Антитела VI 

ПАРТИЈА 37 – Супстрати за визуализацију имунохистохемијског бојења 

   

3. Предметна јавна набавка се односи на период од једне године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за  ЈН бр. 7/2016  5/ 92 

 

 

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

1. Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације 

 

 
Партија 1 – Медицински потрошни материјал I 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 Špric boca od 500 ml kom 21 / 

2 Čaše staklene , niska forma, 10ml  kom 5 / 

3 Čaše staklene , niska forma, 25ml  kom 29 / 

4 Čaše staklene, niska forma, 50ml kom 27 / 

5 Čaše staklene, niska forma , 100ml kom 32 / 

6 Čaše staklene , niska forma , 250ml kom 15 / 

7 Čaše staklene, niska forma , 400ml kom 5 / 

8 Čaše staklene, niska forma , 600ml kom 5 / 

9 Čaše staklene, niska forma , 1 l kom 7 / 

10 Čaše staklene, niska forma , 2 l kom 5 / 

11 Epruveta bacto 16x100 kom 30 / 

12 Menzure staklene , visoka forma, klasa A, 10ml  kom 4 / 

13 Menzure staklene , visoka forma, klasa A, 50ml kom 14 / 

14 Menzure staklene , visoka forma, klasa A, 100ml kom 15 / 

15 Menzure staklene , visoka forma, klasa A, 250ml kom 2 / 

16 Menzure staklene , visoka forma, klasa A, 1000ml kom 3 / 

17 
Pasterove pipete, glass, cap. 2 ml, length 230 mm, pack of 

1000 
pak 2 / 

18 Pipeta staklena, graduisana, klasa A, 10 ml kom 80 / 

19 Pipeta staklena, graduisana, klasa A, 5 ml kom 80 / 

20 
Rukavice nitrilne,  debljina 0,14 mm, dužina 240mm, pak 

200/1 
pak 281 LLG „ili odgovarajuće“ 

21 Pregledne rukavice sa puderom, 100/1 pak 15 / 

22 Predmetna stakla, brušena, 26x76 mm, double frosted, 50/1 pak 165 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

23 Predmetna stakla, 26x76 mm, 50/1 pak 280 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

24 
Adhezivne predmetne pločice Superfrost Ultra Plus,  25x75 

mm, 72/1 
pak 52 

Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

25 Pokrovna stakla, 24x50mm, 100/1 pak 104 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

26 Pokrovna stakla, 24x 40mm, 100/1 pak 54 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

27 Pokrovna stakla, 24x24mm, 200/1 pak 52 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

28 Pokrovna stakla, 20x20mm, debljina 0.13-0.16mm, 200/1 pak 47 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

29 
Kutije sa poklopcem i razdeljivačem za čuvanje uzoraka na -

80C za mikrotube od vodootpornog kartona 136x136x50mm 
kom 143 

Ratiolab „ili 

odgovarajuće“ 
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30 
Kutija za citološke preparate (mikroskopske slajdove, 100 

mesta po kutiji) 
  69 

Bergmann „ili 

odgovarajuće“ 

31 Staklene petri šolje 60x15 kom 61 / 

32 HISTOWAX 56-58, 1 kg kom 10 
Histolab Products AB „ili 

odgovarajuće“ 

33 pHBuffer Solution pH4.00+ 0.01, 500 ml  kom 6 
Reagecon  „ili 

odgovarajuće“ 

34 pHBuffer Solution pH7.00 + 0.01 500 ml  kom 6 
Reagecon „ili 

odgovarajuće“ 

35 pHBuffer Solution pH10.00 + 0.01, 500 ml  kom 5 
Reagecon „ili 

odgovarajuće“ 

36 

Laboratorijski tajmer - Traceable Multi-Colored Timer, four 

separate timing channels countdown, alarm, times up to 99 

hrs., 59 min., 59 sec.  

kom 2 
Fisher Scientific „ili 

odgovarajuće“ 

37 Dumont pinzette, stainless steel, NR.4   2 
Carl Roth „ili 

odgovarajuće“ 

38 Dumont pinzette, stainless steel, NR.5 kom 2 
Carl Roth „ili 

odgovarajuće“ 

39 Forceps 130mm, rounded bend, 18/10 steel kom 2 
Bochem „ili 

odgovarajuće“ 

40 Špric boca od 250 ml kom 7 / 

41 Lateks rukavice bez pudera, Lano-E Gel, M (7 - 8), 100/pak.  pak 16 
Unigloves „ili 

odgovarajuće“ 

42 
Špiritusna lampa sa siskom za fitilj - Spirit lamp (soda-lime 

glass, flat conical form, capacity 100ml) and nozzle 
kom 2 

LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

43 
Plastična lab. čaša sa ručkom - Measuring jug, PP, 1000ml, 

graduated, diam. 125 mm, height 167 
kom 1 

LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

44 Staklena boca 500 ml, za autoklaviranje  kom 18 Simax „ili odgovarajuće“ 

45 Counting chamber, Buerker-Tuerk w/o clips  kom 2 Brand „ili odgovarajuće“ 

46 
Pipeta po Pasteru, plastične, 3 ml, 155mm, macro, graduated, 

150mm, non-sterile, PE, pack of 500 
pak 7 

Ratiolab „ili 

odgovarajuće“ 

47 Silikonsko crevo 4mm×2mm kom 1 
Kartell labware “ili 

odgovarajuće” 

48 

Spatula set (pinceta, kašičice za male mase 150/5mm i 

150/7mm, dvostruka špatula 150/9mm, špatula za praškaste 

materije 150/9mm, mikrošpatula za praškaste materije 

150/4mm, mikrodvostruka špatula 150/4) 

pak. 8 LLG „ili odgovarajuće“ 

49 Plastične bočice od 100ml kom 10 LLG „ili odgovarajuće“ 

50 

Hirurški pribor pincete, 150 mm, sharp/straight, premium 

grade polished stainless steel with fine sharp points and sprung 

flutes. 

kom 13 / 

51 
Hirurški pribor makaze, 130 mm, pointed/pointed, straight, 

stainless steel 
kom 21 / 

52 Pokrovna stakla, 22x22mm, 100/1 pak 10 Menzel ''ili odgovarajuće'' 

53 Igle za disekciju sa plastičnom drškom, dužina 140 mm, ravne ком 10 / 

54 Plastični stalak za mikrotube, zapremine 1,5 do 2 ml ком 10 / 

55 
Microforceps, stainless steel; dressing forceps, 175 mm long, 

curved points, HSC 251- 17 
ком 1 Gerald  ''ili odgovarajuće'' 
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56 
Surgical scissors, stainless steel, straight, closed shranks, 130 

mm 
ком 1 / 

57 
Surgical scissors, stainless steel, straight, closed shranks. 

Sharp-sharp, 130x40 mm 
ком 3 / 

58 Staklene petri šolje Dia.100mm Height 15mm kom 25 / 

59 Silikonsko crevo Ø5x8mm  metar 45 
Kartell labware “ili 

odgovarajuće” 

60 
Erlenmeyer flasks, Borosilicate glass 3.3, wide mouth, 250 ml, 

10 /paket 
paket 3   

61 PCR-racks 96 holes for 0,2ml, PCR tubes neon pink  kom 2 
Carl Roth „ili 

odgovarajuće“ 

62 PCR workstations, za kombinovane tubice, neon blue kom 2 
Carl Roth „ili 

odgovarajuće“ 

63 Rukavice nitrilne: Nitrile gloves, size Sx200 kom 20 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

64 Rukavice nitrilne: Nitrile gloves, size Mx200 kom 10 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

65 Rukavice hirurske bez pudera: Examination gloves S kom 15 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

66 Rukavice hirurske bez pudera: Examination gloves XS kom 3 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

67 Rukavice hirurske bez pudera: Examination gloves M kom 10 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

68 Adhesive label tape Write-on™, writable 19mm yellow kom 1 / 

69 Adhesive label tape Write-on™, writable 19mm blue kom 1 / 

70 

Staining boxes acc. to Schiefferdecker For 20 microscope 

slides (10 pairs) 76 x 26 mm. Dimensions: L 89 x W 71 x H 46 

mm. 

kom 2 
Carl Roth „ili 

odgovarajuće“ 

71 Chemical protection glove Stanslov AK-22 381, nitrile Kom 2 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

72 Kasete za histološke preparate, 500 kom/pak kom 1 
LLG (Lab Logistics Group 

GmbH) „ili odgovarajuće“ 

73 
Rotilabo-staning chambers (acetal-polymer; volume 80 ml) 

L64XW76XH92 
kom 6 

Carl Roth „ili 

odgovarajuće“ 

74 Pokrovna stakla, 24 x 35mm, 100/1 pak 3 
Menzel-glaser, Germany 

„ili odgovarajuće“ 

75 Hellendahl Staining jars (76 x 22mm) slides vertically kom 2 LLG „ili odgovarajuće“ 

76 Indicator adhesive tape (19mm wide) traka za autoklaviranje kom 3 LLG „ili odgovarajuće“ 

77 Slide mailers (84x97x6) 25 kom/pak pak 5 Kartell „ili odgovarajuće“ 

78 Pinceta, dissecting serrated forceps sharp straight, 115mm kom 1 / 

79 Pinceta, dissecting serrated forceps sharp curved, 115mm kom 1 / 

80 Stalak za mikrotube, Microtube rack, 80-well, PP 5 kom/pak pak 1 / 

81 Euparal Mounting agent 100 g, Roth, Art. Nr. 7356.1  kom 1 
Carl Roth GmbH „ili 

odgovarajuće“ 

82 Centrifuške epruvete 100 x 24 mm, 25 mL  10 kom/pak pak 3 
Carl Roth “ili 

odgovarajuće” 
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83 Stakleni štapići,  5x250 mm (1000 kom/pak)  pak 1 / 

 

Партија 2 – Медицински потрошни материјал II 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 Papirna vata, 1kg/pak Pak 9 / 

2 Sanitetska vata, 1kg/pak. Pak 142 / 

3 Sanitetska vata, pak / 200g Pak 8 / 

4 Gaza, bale - 10 m Bala 10 / 

5 Sterilna pamučna gaza 1m (80 cm x 100cm) Pak 97 / 

6 Insulinske igle 26G Kom 1760 / 

7 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 21G Kom 2560 / 

8 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 18G Kom 1360 / 

9 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 16G Kom 340 / 

10 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 19G Kom 560 / 

11 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 22G Kom 720 / 

12 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 27G Kom 760 / 

13 Špric, 2ml Kom 1070 / 

14 Špric, 5ml Kom 1175 / 

15 Špric, 10ml Kom 1075 / 

16 Špric, 50ml Kom 131 / 

17 Špric trodelni , 2 ml Kom 680 / 

18 Špric trodelni , 10ml Kom 260 / 

19 Špric trodelni , 50ml Kom 10 / 

20 Tuberkulinski špric (1ml) sa iglom 25G x 5/8 Kom 410 / 

21 Tuberkulinski špric 1ml Kom 600 / 

22 Insulinski špric sa iglom, zapremine 1ml Kom 2100 / 

23 Maska hiruška sa lastišem, pak. 50/1 Pak 160 / 

24 Hirurške kaljače, 1/1 Kom 8491 / 

25 
Hirurški konac Silk 3.0 3/8 circle 19mm trouglasta igla 

pakovanje 12/1 Pak 4 / 

26 Plasticna sterilna petri kutija 90mm, 750/1 
Pak 13 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

27 Petri šolja FI 55mm sterilna 406/1 
Pak 3 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

28 Tračice za merenje šećera u krvi 50/1 Pak 7 Prizma „ili odgovarajuće“ 

29 Tračice za merenje šećera u krvi 50/1 
Pak 37 

Accu-chek aktiv „ili 

odgovarajuće“ 

30 Tračice za merenje triglicerida u krvi 25/1 
Pak 2 

Accu -trend „ili 

odgovarajuće“ 

31 Sterilne posude za urin Kom 1700 / 

32 0.9% NaCl (fiziološki rastvor) za infuziju, 0,5 l  

Kom 91 

Hemofarm, Zdravlje 

Leskovac „ili 

odgovarajuće“ 

33 Epruveta graduisane 12ml (6X100) 
Pak 1 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

34 Špric trodelni , 5ml Kom 200 / 

35 Epruveta sa navojnim zatvaračem 16/100 10ml 
Kom 300 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 
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36 
Epruveta 30/115 50ml konusna sa stopom i navojnim 

zatvaračem, graduisana, polipropilenska, sterilna Kom 2100 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

37 
Epruveta providna 30/115 mm 50 ml konusna sa 

stopom sa zatvaračom graduisana polistirol Kom 550 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

38 
Mikrotitar ploča sa poklopcem, "U" dno, 96-well, 

sterilna Kom 60 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

39 
Mikrotitar ploča sa poklopcem, ravno dno ("F"), 96-

well, sterilna Kom 310 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

40 Petri posuda, 90 mm 
Kom 400 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

41 

Sterilni skalpel nožići , vel 10, 100/1, Sterlised by 

Gamma. radiation 2.5 M Rads. BS 2982: 1992, ISO 

7740, BS-EN 27740  Pak 9 

Romed „ili odgovarajuće“ 

42 

Sterilni skalpel nožići , vel 11, 100/1, Sterlised by 

Gamma. radiation 2.5 M Rads. BS 2982: 1992, ISO 

7740, BS-EN 27740 Pak 8 

Romed „ili odgovarajuće“ 

43 

Sterilni skalpel nožići , vel 20, 100/1, Sterlised by 

Gamma. radiation 2.5 M Rads. BS 2982: 1992, ISO 

7740, BS-EN 27740 Pak 5 

Romed „ili odgovarajuće“ 

44 

Sterilni skalpel nožići , vel 22, 100/1, Sterlised by 

Gamma. radiation 2.5 M Rads. BS 2982: 1992, ISO 

7740, BS-EN 27740 Pak 4 

Romed „ili odgovarajuće“ 

45 

Sterilni skalpel nožići , vel 23, 100/1, Sterlised by 

Gamma. radiation 2.5 M Rads. BS 2982: 1992, ISO 

7740, BS-EN 27740 Pak 2 

Romed „ili odgovarajuće“ 

46 Injekcione igle za jednokratnu upotrebu -Igla 30G kom 100 / 

47 Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem pak 
1 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

48 
Epruveta sa navojnim zatvaračem 16/100 10ml, 

STERILNA 
kom 

200 

Spektar Čačak „ili 

odgovarajuće“ 

 

Партија 3 – Медицински потрошни материјал III 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 
Makaze, miniature dissecting scissors 9.5 cm sharp fine 

tips 
Kom 2 

World precision instruments 

„ili odgovarajuće“ 

2 Pinceta, dressing forceps 12.5 cm straight tips Kom 3 
World precision instruments 

„ili odgovarajuće“ 

3 Pinceta, tissue forceps 12.5 cm straight tips 1x2 teeth Kom 3 
World precision instruments 

„ili odgovarajuće“ 

4 Operating  Scissors – 14 cm Curved-Sharp/Blunt  Kom 2 
World Precision Instruments 

„ili odgovarajuće“ 

5 Operating  Scissors – 14 cm Straight-Sharp/Blunt Kom 1 
World Precision Instruments 

„ili odgovarajuće“ 

6 Pinceta, Micro Tweezers, 15 cm, Angled, Serrated kom 1 
World Precision Instruments 

„ili odgovarajuće“ 

7 
Hirurški pribor makaze, 130 mm, pointed/pointed, 

straight, stainless steel 
kom 20 

World Precision Instruments 

„ili odgovarajuće“ 
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Партија 4 – Медицински потрошни материјал IV 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 PCR mikrotube 0.2 ml, 1000 kom/pak pak 9 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

2 Mikrotube 0.5 ml, 1000 kom/pak pak 27 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

3 Mikrotube 1.5 ml, 1000 kom/pak pak 66 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

4 Mikrotube 2.0 ml, 1000 kom/pak pak 36 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

5 Safe seal Mikrotube 2.0 ml, 1000 kom/pak pak 37 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

6 
Epruvete 15 ml, Falcon, PP, sterilne, sa poklopcem,  50 

kom/pak 
pak 59 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

7 Еpruvete 15 ml, Falcon, PP, sa poklopcem, 50 kom/pak pak 18 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

8 
Epruvete 50 ml, Falcon, 114x28 mm, PP, sterilne, 25 

kom/pak 
pak 83 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

9 
Epruvete 50 ml, Falcon, 115x28 mm, konično dno, 

stojeće, sterilne, 25 kom/pak 
pak 5 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

10 
Epruvete 50 ml, Falcon, 115x28 mm, konično dno, 

stojeće, 100 kom/pak 
pak 4 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

11 
Mikroepruvete 2,0 ml, sterilne, stojeće, sa navojnim 

poklopcem, 100 kom/pak 
pak 79 Sarsted „ili odgovarajuće 

12 
Petri posuda za kulturu tkiva, dimenzije 35/10 mm, 20 

kom. u pakovanju 
pak 22 Sarsted „ili odgovarajuće 

13 
Petri posuda za kulturu tkiva, dimenzije 60x15mm, 20 

kom. u pakovanju 
pak 14 Sarsted „ili odgovarajuće 

14 
Petri posuda za kulturu tkiva, dimenzije 100x20mm; 20 

kom. u pakovanju 
pak 7 Sarsted „ili odgovarajuće 

15 Filteri za sterilizaciju rastvora S 0.2 ul kom 150 Sarsted „ili odgovarajuće 

16 
Serološke pipete zapremine 5 ml, PS, sterilne, 

pojedinačno zapakovane, 50 kom. u pakovanju 
pak 5 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

17 
Serološke pipete zapremine  10ml, PS, sterilne, 

pojedinačno zapakovane, 50 kom u pakovanju 
pak 7 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

18 
Serološke pipete  zapremina  25ml, PS, sterilne, 

pojedinačno zapakovane, 25 kom u pakovanju 
pak 4 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

19 
Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno dno, 96-well, za 

adherentne ćelije, sterilna 
kom 280 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

20 
Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno dno, 24-well, za 

adherentne ćelije, sterilna  
kom 130 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

21 
Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno dno,  6-well, za 

adherentne ćelije, sterilna 
kom 186 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

22 
Mikrotitar ploča 96-well, U dno , bez poklopca, 25 

kom/pak 
pak 2 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

23 
Mikrotitar ploča 96-well, ravno dno , bez poklopca, 25 

kom/pak 
pak 21 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

24 Poklopci za mikrotiter ploče, 25 kom/pak pak 11 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 
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25 
Flask za kulturu tkiva T-25, sterilni, sa ventilacijom, 100 

kom/pak 
pak 9 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

26 
Flask za kulturu tkiva T-75, sterilni, sa ventilacijom, 10 

kom/pak 
pak 25 

Sarstedt,  Nunc 

ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

27 PCR epruvete 0.2ml, 1000 kom/pak pak 1 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

28 
Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno dno, 96-well, 

sterilna, neadherentni 
kom 70 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

29 SafeSeal Micro Tubes 1,5 ml, 1000kom/pak pak 13 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

30 SafeSeal Micro Tubes 0.5 ml, 500 kom/pak pak 1 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

31 Safe-seal Mikroepruveta 2,0 ml, 1000 kom/pak pak 7 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

32 96 Multiply PCR-plate half skirt, natural, 25plate/pak pak 2 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

33 Kutija za smeštaj 100 nastavaka od 100 ml kom 3 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

34 M-Sarpette propipeta kom 1 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

35 Mikrotitar ploče sa poklopcem V dno, 96-well,   kom 50 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

36 
Epruveta sa okruglim dnom, 3,5 ml, 55x12 mm, PS, pak 

1000 kom 
 pak 4 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

37 
Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno dno,  12-well, za 

adherentne ćelije, sterilna 
kom 6 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

38 Tube 3.5 ml, 55x12ml, Polystyrene, (1000/pak) pak 4 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

40 TC flask T25 susp vent cap (10 kom/pak) pak 2 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

41 TC flask T75 susp vent cap (5 kom/pak) pak 2 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

42 TC dish 60, suspension (10/pack) pak 5 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

43 TC plate 6-well suspension, F kom 20 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

44 TC plate 96-well, standard, C kom 20 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

45 
Kutije za čuvanje uzoraka 15/2ml od stiropora (5X20; 

100) 
kom 20 Sarstedt „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 5 – Наставци за аутоматски пипетман – I 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 
Nastavci za automatske pipete zapremine 100 ul, 1000 

kom/pak 
pak 4 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

2 
Nastavci za automatske pipete zapremine 1000 ul,  pak 

1000 kom 
pak 78 Sarsted„ili odgovarajuće 

3 
Nastavci za automatske pipete zapremine 10 µl,  1000 

kom/pak  
pak 48 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

4 
Nastavci za automatske pipete zapremine 200 µl, 1000 

kom/pak  
pak 133 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

5 
Nastavci za automatske pipete zapremine 300 µl, 1000 

kom/pak  
pak 1 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

6 
Nastavci za automatske pipete zapremine 5000 µl, 500 

kom/pak 
pak 8 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

7 
Nastavci za automatske pipete zapremine 10 µl,  1000 

kom/pak - kratki 
pak 1 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

8 
Nastavci za automatske pipete zapremine 10 µl,  1000 

kom/pak - dugi 
pak 5 Sarsted „ili odgovarajuće“ 
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9 
Nastavci sa filterima za automatske pipete zapremine 

1000 µl, 1000 kom/pak 
pak 1 Sarsted „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 6 - Медицински потрошни материјал V 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 

Varijabilne automatske pipete  opsega 0,5-10 µl, 

аутоклавабиланe, izuzetno lagane, napravljene od 

Fortron-a, izrađene od hemijski rezistentnih materijala. 

Displej sa 4 cifre, displej za kalibraciju i podešavanje, 

IVD&CE Conformity. 

kom 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

2 Automatske pipete 0.5-10µl kom 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

3 
Safe-Lock micro test tubes, 1.5 ml, PCR clean, 

colourless,  1000 kom/pak 
pak 10 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

4 UVette, 80 kom /pak pak 2 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

5 Automatska pipeta zapremine 0.1-2µl ком 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

6 
PCR clean nastavci: Dualfilter T.I.P.S.O, 2-200 µl x 

960 
kom 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

7 
PCR clean nastavci: Dualfilter T.I.P.S.O, 0.1-10 µl x 

960 
kom 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

8 

Varijabilne automatske pipete  opsega 1000-5000 µl, 

аутоклавабиланe, izuzetno lagane, napravljene od 

Fortron-a, izrađene od hemijski rezistentnih materijala. 

Displej sa 4 cifre, displej za kalibraciju i podešavanje, 

IVD&CE Conformity. 

ком 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 7- Наставци за „Eppendorf“ аутоматски пипетман 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 
Nastavci za Eppendorf automatske pipete zapremine 

0.1-10 µl, 1000 kom/pak 
pak 16 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

2 
Nastavci za Eppendorf automatske pipete zapremine 

100-5000 µl, 500 kom/pak 
pak 6 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

3 
Nastavci za Eppendorf automatske pipete zapremine 10 

µl, 10x96 kom, sa dvostrukim filterom 
pak 2 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

4 
Nastavci za Eppendorf automatske pipete 2-200μl, 

53mm (1000 kom / pak) 
pak 5 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

5 
Nastavci za Eppendorf automatske pipete zapremine 

100 µl, 10x96 kom, sa dvostrukim filterom 
pak 1 Eppendorf „ili odgovarajuće“ 

  
Партија 8 - Наставци за аутоматски пипетман II 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењ

ена кол 
Напомена 

1. 
Nastavci za automatske pipete zapremine 10 µl,  1000 

kom/paк 
Pak 1 ThermoScientific „ili odgovarajuće“ 

2. 
Nastavci za automatske pipete zapremine 200 µl,1000 

kom/pak 
Pak 6 ThermoScientific „ili odgovarajuće“ 
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3. 
Nastavci za automatske pipete zapremine 1000 µl, 1000 

kom/pak 
Pak 6 ThermoScientific „ili odgovarajuće“ 

 
Партија 9 – Наставци за аутоматски пипетман III 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 
Nastavci za automatske pipete zapremine 10 µl, 1000 

kom/pak 
Pak 23 CAPP „ili odgovarajuće“ 

2 
Nastavci sa filterom za automatske pipete zapremine 

200 µl, 10x96 kom 
Pak 1 CAPP „ili odgovarajuće“ 

 

 
Партија 10 – Плоче за ELISA методу  

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1. Ploče za ELISA metodu bez poklopca MaxiSorp kom 100 
Nunc ThermoScientific „ili 

odgovarajuće“ 

 
Партија 11 – Остали потрошни материјал I 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 HPLC Screw vials with caps and septa 100/1 Pak 1 Agilent “ili odgovarajuće” 

2 Prem Syring Fltr RegnCell 0,2 μm, 15 mm 100/1 Pak 1 Agilent “ili odgovarajuće” 

3 Prem Syring Fltr RegnCell.45 15mm, 100/pk pak 1 Agilent “ili odgovarajuće” 

 

Партија 12 – Остали потрошни материјал II 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 Fine test sieves Brass frame, pore size 250 μm  kom 1 SigmaAldrich „ili odgovarajuće“ 

2 Fine test sieves Brass frame, pore size 500 μm  kom 1 SigmaAldrich „ili odgovarajuće“ 

3 Fine test sieves Brass frame, pore size 1.00 mm  kom 1 SigmaAldrich „ili odgovarajuće“ 

4 Fine test sieves Brass frame, pore size 2.36 mm  kom 1 SigmaAldrich „ili odgovarajuće“ 

5 Pan for fine test sieve stainless steel kom 1 SigmaAldrich „ili odgovarajuće“ 

6 
Cover for fine test sieve brass (8" diameter (203.2 mm) 

cover) 
kom 1 SigmaAldrich „ili odgovarajuće“ 

 

 
Партија 13 – Ножеви за ротациони микротом 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 

Accu-Edge® High Profile Disposable Microtome 

Blades (available in a pack of 50) Ultra-sharp blades 

section down to one micron without striations, 

compression, distortion, or chattering. Blade dispenser 

delivers blades consistently in seconds and 

automatically ejects used blades.  

pak 1 Sakura  „ili odgovarajuće“ 
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2 

Accu-Edge® Low Profile Disposable Microtome 

Blades (available in a pack of 50 ) Ultra-sharp blades 

section down to one micron without striations, 

compression, distortion, or chattering. Blade dispenser 

delivers blades consistently in seconds and 

automatically ejects used blades. 

pak 1 Sakura  „ili odgovarajuće“ 

 
Партија 14 – Остали потрошни материјал III 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 Simgal autopolimerizujući akrilat tečnost 20 ml kom 10 Galenika "ili odgovarajuće" 

2 Simgal-R autopolimerizujući akrilat prašak 40 g kom 5 Galenika "ili odgovarajuće" 

 

 
Партија 15 – Боце за узорке 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 Bočice za uzorke 20 ml Kom 1010 Deltalab „ili odgovarajuće“ 

2 Bočice za uzorke 250 ml Kom 400 Deltalab „ili odgovarajuće“ 

3 Bočice za uzorke 500 ml Kom 100 Deltalab „ili odgovarajuće“ 

 
Партија 16 – Кутија за узорке 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 Tegla Fido 500ml hermetičko zatvaranje  Kom 50 Bormioli rocco „ili odgovarajuće“ 

 
Партија 17 – Филтер папир 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1 Filter papir 580X580, 70 g/m2, 100/1 pak 8 Sartorius „ili odgovarajuće“ 

2 Filter papir MN 85/90, 45 MM, 100/1 pak 3 Macherey-Nagel „ili odgovarajuće“ 

3 
Filter papir Plan disk Filter paper Qaul. Medium/fast ø 

240mm VE 100 
pak 1 Lab Logistics Group „ili odgovarajuće“ 

4 

Filter papir - Qualitative Filter Paper Standard Grade 

(Grade 1) for routine applications with medum 

retention and  flow rate, sheets 460 x 570 mm. Made 

from 100% cellulose, Filtration speed according to DIN 

53137. Capacity of separation according to DIN 53135. 

pakovanje od 100 listova 

pak 2 
LLG (Lab Logistics Group GmbH) „ili 

odgovarajuće“ 

5 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 90 mm pak 2 

GE Healthcare Life Science ili Lab 

Logistics Group GmbH „ili 

odgovarajuće“ 

6 Lakmus papir pH  1-14, 100/1 kom 1 
LLG (Lab Logistics Group GmbH) „ili 

odgovarajuće“ 

 
Партија 18 – Наставци за аутоматски пипетман IV 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1  Optifit Tips  (0.1 - 10 µl) (1000 u kutiji)  pak 10 Sartorius „ili odgovarajuće“ 
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Партија 19 – Остали потрошни материјал IV 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 
Basement Membrane Matrix, 5 ml *LDEV-

Free 
Kom 1 BD bioscience „ili odgovarajuće“ 

2 
Translucent PET Membrane, inserts 8um for 

24 well plate, 48 per case 
Pak 1 BD bioscience „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 20 –  Ерленмајери 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 
Erlenmajeri, borosilikatno staklo, široko grlo, 300 ml, 

10/pak pak 2 Isolab  „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 21 – Остали потрошни материјал VI 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 

Female pin connectors   100/1  (Cooper Interconnect 

connector component, crimp socket contact for 24, 26, 

28 awg wire, gold over copper)  
pak 5 

Allied Electronics, CDM 

Electronics „ili odgovarajuće“ 

2 

Male pin connectors   100/1   (Cooper Interconnect 

connector component, crimp socket contact for 24, 26, 

28 awg wire, gold over copper)  
pak 2 

Allied Electronics, CDM 

Electronics „ili odgovarajuće“ 

3 
Singe row socket strip connectors for pins 220-S02 

(60holes) kom 100 
Allied Electronics, CDM 

Electronics „ili odgovarajuće“ 

 
Партија 22 – Електроде за електрофизиолошка мерења 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 

Tungsten elektrode za elektrofiziološka merenja na 

mozgu eksperimentalnih životinja (parylene C coating, 

250 μm shank diameter, standard taper angle, 2 MΩ 

impedance, with pin) - (10 kom/kut) 

kut 2 
Alpha Omega, Germany „ili 

odgovarajuće“ 

2 

MEA - Micro Electrode Array, 16 ch, tungsten with 

Parylene C coating 250 μm wire shank diameter, 5 mm 

electrodes lenght, 5 mm epoxy lenght  
kom 2 

Alpha Omega, Germany „ili 

odgovarajuće“ 

 
Партија 23 – Остали потрошни материјал VI 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 Levak stakleni - glass funnels Ø 55mm  Kom 23 BlauBrand "ili odgovarajuće" 

2 
Normalni sud-Volumetric flasks, Class A, with glass 

stopper 500ml 
Kom 10 BlauBrand "ili odgovarajuće" 

 
Партија 24 – Комбинована pH електрода 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 
Напомена 
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1 

Combination pH Electrode for Field Applications 

(double junction pH electrode with a BNC connector. 

This electrode has a single ceramic junction in the outer 

reference cell and the spherical pH sensing portion is 

made with high temperature glass and is protected by 

an extension of the durable PEI body) 

kom 1 Hanna Instruments "ili odgovarajuće" 

 

 
Партија 25 – Термостатично водено купатило 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Процењена 

кол 
Напомена 

1 

TWBD2 Termostatično vodeno kupatilo od 14 

litara; digitalni displej, od nerđajućeg čelika, raspon 

temperature od sobne do 100°C, grejna snaga 800W, 

220V 50Hz, temperaturno odstupanje do 1°C, radna 

površina 420x180x180 mm 

kom 4 COLO „ili odgovarajuće“ 

 
Партија 26 - Микроелектроде за регистровање LFP и spike активности 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 
Напомена 

1 

Mikroelektrode za registrovanje LFP i spike aktivnosti. 

U pitanju su quarzglas-platinum/tungsten elektrode sa 

zašiljenim vrhom čiji je promer 2-4 mikrometra, 

impedance 500 KΏ - (10 kom/kut) 

kom 1 Thomas Recording  „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 27 - Оптичке стаклене кивете 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 Staklene kivete 10 mm optickog puta , 3500 µl volume kom 5 Shimadzu „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 28 - Индикатори за одређивање pH раствора 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Процењена кол Напомена 

1 MColorHast pH indicator strips pH  5.2-7.2, 100/1 pak 20 Merck „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 29 - Антитела, серуми, реагенси и др. производи 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 
Напомена 

1 Normal donkey serum -5ml (normal serum) Kom 2 Millipore „ili odgovarajuće“ 

2 Goat Serum  S26-100ml (normal serum) Kom 1 Millipore „ili odgovarajuće“ 

3 
Immbilon -FL Transfer Membrane PVDF, 0.45mm, cut 

size 26.5cm x 3.75m 
kom 2 Millipore „ili odgovarajuće“ 

4 
Block - CH Noise Cancelling Reagents for 

Chemiluminescence Detection, 500 mL  
kom 1 Millipore „ili odgovarajuće“ 

5 
ReBlot Plus Mild Antibody Stripping Soulution, 

10x50m  
kom 1 Millipore „ili odgovarajuće“ 
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6 
ReBlot Plus Strong Antibody Stripping Solution, 10x, 

50mL 
kom 1 Millipore „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 30 – Антитела I 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 
Напомена 

1 Primarno antitelo Lamin B kom 1 
Santa Cruz Biotechnology „ili 

odgovarajuće“ 

2 Sekundarno antitelo bovine anti goat  kom 1 
Santa Cruz Biotechnology „ili 

odgovarajuće“ 

3 Bovin anti rabbit Ig G HRP 200ug/0.5ml kom 1 
Santa Cruz Biotechnology „ili 

odgovarajuće“ 

4 Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate kom 1 
Santa Cruz Biotechnology „ili 

odgovarajuće“ 

5 sekundarno antitelo HRP anti rabbit  kom 1 
Santa Cruz Biotechnology „ili 

odgovarajuće“ 

6 Nrf2 Antibody (C-20), 100 µg/ml kom 1 
Santa Cruz Biotechnology „ili 

odgovarajuće“ 

 

Партија 31 - Антитела II 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 
Напомена 

1 Phospho-AMPKa Rabbit mAB, primarno, 100 µl Kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

2 
Anti-rabbit Ig-G, HRP-linked Antubody, sekundarno, 

1ml 
Kom 1 

Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

3 LC3B  primarno antitelo, 100 µl Kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

4 AMPKα (23A3) Rabbit mAb kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

5 Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

6 p70 S6 Kinase (49D7) Rabbit mAb kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

7 p-p70S6K(T421/S424), 100 µl Kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

8 p-p70S6K(T389)  Kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 

9 p70 S6K  Kom 1 
Cell signaling technology „ili 

odgovarajuće“ 
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Партија 32 - Антитела III 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1 
Primarno antitelo CSD2 | chloroplastic Cu/Zn 

superoxide dismutase 
Kom 1 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

2 
Primarno antitelo MnSOD | manganese superoxide 

dismutase 
Kom 2 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

3 
Primarno antitelo FeSOD | chloroplastic Fe-

dependent superoxide dismutase 
Kom 1 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

4 

Primarna antitela - mouse polyclonal antibodies 

raised against A. thaliana for Actin-11, 

lyophilized, for western blotting  

kom 1 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

5 

Primarna antitela - rabbit polyclonal antibody 

raised against elongation factor 1-alpha (EF-1-

alpha) full length protein, 25 µg 

kom 1 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

6 
Primarna antitela - hen polyclonal antibody raised 

against cytosolic Cu/ZnSOD, 100 µl 
kom 2 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

7 

HSP21| chhloroplastic heat shock protein| 

clonality: polyclonal| host: rabbit|  reactivity: 

A.thaliana, N. tabacum  

kom 1 Agrisera „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 33 - Антитела IV 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1 Cytochrome P450 Antibody, 0.1 mg Kom 2 Novus Biological “ili odgovarajuće” 

 

Партија 34 – Антитела V 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1 Anti-4HNE antibody kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

2 Anti-Nrf2 antibody kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

3 Anti-keap1 antibody kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

4 Anti-AP1  antibody kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

5 Anti-nitrotyrozine antibody kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

6 Anti-S-nitrosocysteine antibody kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

7 Sekundarno antitelo - Hrp labeled kom 1 Abcam „ili odgovarajuće“ 

8 
Anti-GFAP antibody (Mouse monoclonal [2A5] to 

GFAP) -100 µl 
kom 1 Abcam “ili odgovarajuće” 

 

Партија 35 - Секундарна антитела 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, 

Alexa Fluor® 488 conjugate, 500µL (Antibody Type:  

Polyclonal;Antibody Form:Whole Antibody; 

Excitation: 495;Emission: 518) 

kom 1 Invitrogen „ili odgovarajuće“ 
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2 

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, 

Alexa Fluor® 555 conjugate, 500µL ( Antibody 

Type:  Polyclonal;Antibody Form:Whole Antibody; 

Excitation:555;Emission: 565) 

kom 1 Invitrogen „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 36 - Антитела VI 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 
Напомена 

1 
Mouse anti Tyrosine Hydroxylase monoclonal 

antibody 100 µL 
kom 1 ImunoStar, Sigma Aldrich ''ili odgovarajuće'' 

2 
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) – Peroxidase 

antibody produced in goat, 1ml 
kom 2 Sigma-Aldrich „ili odgovarajuće“ 

3 
Anti-Mouse IgG1 (γ-chain specific) – Peroxidase 

antibody, 1mg 
kom 1 Sigma-Aldrich „ili odgovarajuće“ 

 

Партија 37 - Супстрати за визуализацију имунохистохемијског бојења 

Р. 

бр. 
Назив ј/м Проц. кол Напомена 

1 

DAB+, Liquid DAB+ Substrate Chromogen System 

for use in peroxidase-based immunohistochemical 

staining methods 

kom 3 Dako ''ili odgovarajuće'' 

2 
DAB+ Substrate Buffer // Dako Liquid DAB+ 

Substrate Chromogen System // 1 x 15 ml 
pak 1 Dako ''ili odgovarajuće'' 

3 Glycergel Mounting medium, 15ml kom 1 Dako ''ili odgovarajuće'' 

 

1.1 Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у 

oригиналним затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом 

документацијом уз свако паковање. Понуђена и испоручена добра морају бити са роком 

употребе најмање једну годину од момента испоруке, што ће се утврдити при 

примопредаји добра. 

Потребно је да у понуди, за сваку партију, буду понуђена сва тражена добра.  

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуда по партији која не обухвата 

сва тражена добра, биће одбијена због битних недостатака понуде.  

Сва наведена добра морају бити специфицираног квалитета. За одређена добра важе 

посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених произвођача представља у овој 

јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или 

одговарајућe“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин 

назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре 

квалитета тражених добара.  

Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке 

о додели уговора, захтева од понуђача достављање техничке спецификације за 

поједина добра као и узорака појединих добара која су предмет понуде у циљу 

провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра, сагласно техничким 
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карактеристикама (спецификацијама) које су дефинисане конкурсном документацијом и 

у складу са захтевима научноистраживачких  процеса  наручиоца, за чије потребе су и 

намењена предметна добра. 

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених 

карактеристика. У супротном,  понуда понуђача ће бити одбијена као неодговарајућа. 

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати достављањем каталога, 

проспекта или неког другог документа на српском или енглеском језику, који мора 

да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђених 

добара у свему одговарају техничким карактеристикама добара која су предмет 

набавке и из којих наручилац може недвосмислено да утврди квалитет и све друге 

техничке карактеристике понуђених добара. Понуђач је у обавези да у проспектима 

назначи редни број добра из техничке спецификације, као и број партије. 

 

1.2 Начин и рок испоруке: испорука добара која су предмет ове јавне набавке је 

сукцесивна, а количину и динамику испоруке утврђује наручилац, о чему благовремено 

обавештава понуђача. 

Због различите врсте и динамике истраживања, наручилац задржава право да 

одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне 

документације, у зависности од његових потреба. 

Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, а најкасније 30 дана од 

дана писменог захтева, на адресу наручиоца у Београду, Булевар деспота Стефана бр. 

142, радним даном (осим суботе и недеље ), у времену од 8 до15 часова. 

Изабрани понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са датом понудом. Добра за 

која су пре доношења одлуке о додели уговора тражене спецификације и узорци, морају 

квалитативно и технички одговарати достављеним спецификацијама и узорцима као и 

захтеваним условима из конкурсне документације наручиоца.  

На захтев наручиоца, изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке добара 

достави и одговарајућу техничку документацију и упутства, која израђује произвођач.   

Сва добра морају бити испоручена у оргиналној и исправној амбалажи у складу са 

прописаним стандардима и важећим прописима. 

 

1.3  Гаранција: понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара, у складу са 

важећим прописима и установљеним нормативима и стандардима за такву врсту добара.  

 

1.4 Рекламација: у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли 

установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених 

недостатака позвати понуђача да заједенички сачине записник и констатују уочене 

недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени 

неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета и квантитета, у року од 5 дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији. 
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III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
 

Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора испунити обавезне услове прописане 

чланом 75. Закона, и то:  

 

1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ:   

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда за правна лицa. 

 

2) да он и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

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; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује а 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ:  
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Уверење Пореске управе (Министарства надлежног за послове 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона;  

Доказ:  
Важећa дозволa за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је   

таква дозвола предвиђена посебним прописом          

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  

Доказ:  
Попуњен, потписан и оверен печатом Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75. ст. 2. Закона (образац је дат у конкурсној документацији – поглавље VIII).  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који  ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача у складу са чланом 81. Закона, сваки понуђач је 

дужан да достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Поред обавезних услова, понуђач мора испунити и додатне услове прописане чланом 76. 

Закона, и то: 

- да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом и то: 

1) да у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда 

(рачунајући и дан позива) није био у блокади рачуна; 

Доказ:  
Потврда НБС о броју дана неликвидности (неоверена копија); 

 

 - да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то: 

2) да поседује или користи најмање једно одговарајуће возило које задовољава прописане 

услове за обављање послова који  су предмет јавне набавке 

Доказ: 

Саобраћајна дозвола за најмање једно возило (неоверена копија) и уговор о закупу 
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или лизингу уколико понуђач нема у власништву транспортно возило; 

 

3) да пре достављања понуде има наjмање три запослена или по другом правном основу 

радно ангажована лица која су оспособљена за извршавање послова који су предмет 

јавне набавке  

Доказ: 

Изјава којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава тражени услов. Изјава мора бити на меморандуму, 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа.  

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1- 4 Закона.  

  

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. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

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. 
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IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 
1) Врста критеријума за доделу уговора 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

 

2) Врста критеријума за доделу уговора када постоје понуде са истом понуђеном   

ценом 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду 

понуђача који понуди краћи рок испоруке, а у случају да два или више понуђача понуде и 

исти рок испоруке, наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања.  
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Прилог бр. 1 

 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку – 

медицински и лабораторијски потрошни материјал ЈН бр. 7/2016,  

 

Понуђач _____________________________________ даје следећу понуду 

Понуда број: __________________________ 

Датум:           __________________________ 

 

Понуду подносим за (заокружити 1 или 2): 

1. Целокупну набавку 

2. За партију (навести број и назив партије) 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 
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* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

* ___________________________________________ 

 

 

Рок важења понуде је _________ дана, од дана отварања понуде. 

 

 

 

Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања 

понуде 

 

 

                      

        М.П.                    Потпис овлашћеног лица 

                            

                           ________________________ 
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Прилог бр. 2 

И З Ј А В А 

 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински и лабораторијски потрошни 

материјал, ЈН бр. 7/2016, за потребе Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ , понуду подносим ( заокружити начин на који се подноси понуда: А, Б или 

В ): 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

                 Датум                           Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  

_________________________                     _________________________ 

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 и навести број и назив 

партије за коју се понуда подноси. 
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Прилог бр. 3 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса и седиште понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

Датум                              Потпис овлашћеног лица 

       М. П.  

_____________________________        ________________________________ 
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Прилог бр. 4 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача: 

 

 

Адреса и седиште подизвођача: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке коју 

ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Елект. адреса подизвођача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна подизвођача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

Датум                    Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за  ЈН бр. 7/2016  30/ 92 

 

 

Прилог бр. 5 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 
 

Адреса и седиште учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Матични број: 

 
 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 

 
 

Елект. адреса учес.у зај.понуди (е-маил): 

 
 

Телефон: 

 
 

Телефакс: 

 
 

Број рачуна учесника у заједничкој 

понуди и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 
 

 

Датум                      Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

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, 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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       Прилог бр. 6 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
6.1   Партија 1 – Медицински потрошни материјал I 

 
Р. 

б

р. 

Назив ј/м 
Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 Špric boca od 500 ml kom 21 
    

 

2 
Čaše staklene , niska forma, 

10ml  
kom 5 

    
 

3 
Čaše staklene , niska forma, 

25ml  
kom 29 

    
 

4 
Čaše staklene, niska forma, 

50ml 
kom 27 

    
 

5 
Čaše staklene, niska forma , 

100ml 
kom 32 

    
 

6 
Čaše staklene , niska forma 

, 250ml 
kom 15 

    
 

7 
Čaše staklene, niska forma , 

400ml 
kom 5 

    
 

8 
Čaše staklene, niska forma , 

600ml 
kom 5 

    
 

9 
Čaše staklene, niska forma , 

1 l 
kom 7 

    
 

10 
Čaše staklene, niska forma , 

2 l 
kom 5 

    
 

11 Epruveta bacto 16x100 kom 30 
    

 

12 
Menzure staklene , visoka 

forma, klasa A, 10ml  
kom 4 

    
 

13 
Menzure staklene , visoka 

forma, klasa A, 50ml 
kom 14 

    
 

14 
Menzure staklene , visoka 

forma, klasa A, 100ml 
kom 15 

    
 

15 
Menzure staklene , visoka 

forma, klasa A, 250ml 
kom 2 

    
 

16 
Menzure staklene , visoka 

forma, klasa A, 1000ml 
kom 3 

    
 

17 

Pasterove pipete, glass, cap. 

2 ml, length 230 mm, pack 

of 1000 

pak 2 

    

 

18 
Pipeta staklena, graduisana, 

klasa A, 10 ml 
kom 80 
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19 
Pipeta staklena, graduisana, 

klasa A, 5 ml 
kom 80 

    
 

20 

Rukavice nitrilne,  debljina 

0,14 mm, dužina 240mm, 

pak 200/1 

pak 281 

    

 

21 
Pregledne rukavice sa 

puderom, 100/1 
pak 15 

    
 

22 

Predmetna stakla, brušena, 

26x76 mm, double frosted, 

50/1 

pak 165 

    

 

23 
Predmetna stakla, 26x76 

mm, 50/1 
pak 280 

    
 

24 

Adhezivne predmetne 

pločice Superfrost Ultra 

Plus,  25x75 mm, 72/1 

pak 52 

    

 

25 
Pokrovna stakla, 24x50mm, 

100/1 
pak 104 

    
 

26 
Pokrovna stakla, 24x 

40mm, 100/1 
pak 54 

    
 

27 
Pokrovna stakla, 24x24mm, 

200/1 
pak 52 

    
 

28 

Pokrovna stakla, 20x20mm, 

debljina 0.13-0.16mm, 

200/1 

pak 47 

    

 

29 

Kutije sa poklopcem i 

razdeljivačem za čuvanje 

uzoraka na -80C za 

mikrotube od vodootpornog 

kartona 136x136x50mm 

kom 143 

    

 

30 

Kutija za citološke 

preparate (mikroskopske 

slajdove, 100 mesta po 

kutiji) 

kom  69 

    

 

31 Staklene petri šolje 60x15 kom 61 
    

 

32 HISTOWAX 56-58, 1 kg kom 10 
    

 

33 
pHBuffer Solution pH4.00+ 

0.01, 500 ml  
kom 6 

    
 

34 
pHBuffer Solution pH7.00 

+ 0.01 500 ml  
kom 6 

    
 

35 
pHBuffer Solution pH10.00 

+ 0.01, 500 ml  
kom 5 

    
 

36 

Laboratorijski tajmer - 

Traceable Multi-Colored 

Timer, four separate timing 

channels countdown, alarm, 

times up to 99 hrs., 59 min., 

59 sec.  

kom 2 

    

 

37 
Dumont pinzette, stainless 

steel, NR.4 
kom  2 
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38 
Dumont pinzette, stainless 

steel, NR.5 
kom 2 

    
 

39 
Forceps 130mm, rounded 

bend, 18/10 steel 
kom 2 

    
 

40 Špric boca od 250 ml kom 7 
    

 

41 

Lateks rukavice bez pudera, 

Lano-E Gel, M (7 - 8), 

100/pak.  

pak 16 

    

 

42 

Špiritusna lampa sa siskom 

za fitilj - Spirit lamp (soda-

lime glass, flat conical 

form, capacity 100ml) and 

nozzle 

kom 2 

    

 

43 

Plastična lab. čaša sa 

ručkom - Measuring jug, 

PP, 1000ml, graduated, 

diam. 125 mm, height 167 

kom 1 

    

 

44 
Staklena boca 500 ml, za 

autoklaviranje  
kom 18 

    
 

45 
Counting chamber, 

Buerker-Tuerk w/o clips  
kom 2 

    
 

46 

Pipeta po Pasteru, plastične, 

3 ml, 155mm, macro, 

graduated, 150mm, non-

sterile, PE, pack of 500 

pak 7 

    

 

47 
Silikonsko crevo 

4mm×2mm 
kom 1 

    
 

48 

Spatula set (pinceta, 

kašičice za male mase 

150/5mm i 150/7mm, 

dvostruka špatula 150/9mm, 

špatula za praškaste 

materije 150/9mm, 

mikrošpatula za praškaste 

materije 150/4mm, 

mikrodvostruka špatula 

150/4) 

pak. 8 

    

 

49 Plastične bočice od 100ml kom 10 
    

 

50 

Hirurški pribor pincete, 150 

mm, sharp/straight, 

premium grade polished 

stainless steel with fine 

sharp points and sprung 

flutes. 

kom 13 

    

 

51 

Hirurški pribor makaze, 130 

mm, pointed/pointed, 

straight, stainless steel 

kom 21 

    

 

52 
Pokrovna stakla, 22x22mm, 

100/1 
pak 10 

    
 

53 
Igle za disekciju sa 

plastičnom drškom, dužina 
ком 10 
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140 mm, ravne 

54 

Plastični stalak za 

mikrotube, zapremine 1,5 

do 2 ml 

ком 10 

    

 

55 

Microforceps, stainless 

steel; dressing forceps, 175 

mm long, curved points, 

HSC 251- 17 

ком 1 

    

 

56 

Surgical scissors, stainless 

steel, straight, closed 

shranks, 130 mm 

ком 1 

    

 

57 

Surgical scissors, stainless 

steel, straight, closed 

shranks. Sharp-sharp, 

130x40 mm 

ком 3 

    

 

58 
Staklene petri šolje 

Dia.100mm Height 15mm 
kom 25 

    
 

59 Silikonsko crevo Ø5x8mm  metar 45 
    

 

60 

Erlenmeyer flasks, 

Borosilicate glass 3.3, wide 

mouth, 250 ml, 10 /paket 

paket 3 

    

 

61 
PCR-racks 96 holes for 

0,2ml, PCR tubes neon pink  
kom 2 

    
 

62 

PCR workstations, za 

kombinovane tubice, neon 

blue 

kom 2 

    

 

63 
Rukavice nitrilne: Nitrile 

gloves, size Sx200 
kom 20 

    
 

64 
Rukavice nitrilne: Nitrile 

gloves, size Mx200 
kom 10 

    
 

65 

Rukavice hirurske bez 

pudera: Examination gloves 

S 

kom 15 

    

 

66 

Rukavice hirurske bez 

pudera: Examination gloves 

XS 

kom 3 

    

 

67 

Rukavice hirurske bez 

pudera: Examination gloves 

M 

kom 10 

    

 

68 

Adhesive label tape Write-

on™, writable 19mm 

yellow 

kom 1 

    

 

69 
Adhesive label tape Write-

on™, writable 19mm blue 
kom 1 

    
 

70 

Staining boxes acc. to 

Schiefferdecker For 20 

microscope slides (10 pairs) 

76 x 26 mm. Dimensions: L 

89 x W 71 x H 46 mm. 

kom 2 

    

 

71 
Chemical protection glove 

Stanslov AK-22 381, nitrile 
Kom 2 
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72 
Kasete za histološke 

preparate, 500 kom/pak 
kom 1 

    
 

73 

Rotilabo-staning chambers 

(acetal-polymer; volume 80 

ml) L64XW76XH92 

kom 6 

    

 

74 
Pokrovna stakla, 24 x 

35mm, 100/1 
pak 3 

    
 

75 
Hellendahl Staining jars (76 

x 22mm) slides vertically 
kom 2 

    
 

76 

Indicator adhesive tape 

(19mm wide) traka za 

autoklaviranje 

kom 3 

    

 

77 
Slide mailers (84x97x6) 25 

kom/pak 
pak 5 

    
 

78 

Pinceta, dissecting serrated 

forceps sharp straight, 

115mm 

kom 1 

    

 

79 

Pinceta, dissecting serrated 

forceps sharp curved, 

115mm 

kom 1 

    

 

80 

Stalak za mikrotube, 

Microtube rack, 80-well, PP 

5 kom/pak 

pak 1 

    

 

81 
Euparal Mounting agent 

100 g, Roth, Art. Nr. 7356.1  
kom 1 

    
 

82 
Centrifuške epruvete 100 x 

24 mm, 25 mL, 10 kom/pak 
pak 3 

    
 

83 
Stakleni štapići,  5x250 mm 

(1000 kom/pak)  
pak 1 

    
 

 
 
ПАРТИЈА 1: 
 
   1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .............. дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                           ______________________    
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
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6.2   Партија 2 – Медицински потрошни материјал II 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом  

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 Papirna vata, 1kg/pak Pak 9      

2 
Sanitetska vata, 1kg/pak. 

Pak 142  
    

3 
Sanitetska vata, pak / 200g 

Pak 8  
    

4 
Gaza, bale - 10 m 

Bala 10  
    

5 

Sterilna pamučna gaza 1m (80 cm x 

100cm) Pak 97  

    

6 
Insulinske igle 26G 

Kom 1760  
    

7 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 21G Kom 2560  

    

8 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 18G Kom 1360  

    

9 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 16G Kom 340  

    

10 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 19G Kom 560  

    

11 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 22G Kom 720 

     

12 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 27G 

Kom 

760 

     

13 
Špric, 2ml Kom 

1070 
     

14 
Špric, 5ml Kom 

1175 
     

15 
Špric, 10ml Kom 

1075 
     

16 
Špric, 50ml Kom 

131 
     

17 
Špric trodelni , 2 ml Kom 

680 
     

18 
Špric trodelni , 10ml Kom 

260  
    

19 
Špric trodelni , 50ml Kom 

10  
    

20 

Tuberkulinski špric (1ml) sa iglom 25G 

x 5/8 

Kom 

410  

    

21 
Tuberkulinski špric 1ml Kom 

600  
    

22 

Insulinski špric sa iglom, zapremine 

1ml 

Kom 

2100  

    

23 
Maska hiruška sa lastišem, pak. 50/1 

Pak 160  
    

24 
Hirurške kaljače, 1/1 

Kom 8491  
    

25 

Hirurški konac Silk 3.0 3/8 circle 

19mm trouglasta igla pakovanje 12/1 Pak 4  

    

26 

Plasticna sterilna petri kutija 90mm, 

750/1 Pak 13  
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27 
Petri šolja FI 55mm sterilna 406/1 

Pak 3  
    

28 
Tračice za merenje šećera u krvi 50/1 

Pak 7  
    

29 
Tračice za merenje šećera u krvi 50/1 

Pak 37  
    

30 

Tračice za merenje triglicerida u krvi 

25/1 Pak 2  

    

31 
Sterilne posude za urin 

Kom 1700  
    

32 

0.9% NaCl (fiziološki rastvor) za 

infuziju, 0,5 l  

Kom 

91 

     

33 Epruveta graduisane 12ml (6X100) Pak 1 
     

34 
Špric trodelni , 5ml 

Kom 200 
     

35 

Epruveta sa navojnim zatvaračem 

16/100 10ml Kom 300 

     

36 

Epruveta 30/115 50ml konusna sa 

stopom i navojnim zatvaračem, 

graduisana, polipropilenska, sterilna Kom 2100 

     

37 

Epruveta providna 30/115 mm 50 ml 

konusna sa stopom sa zatvaračom 

graduisana polistirol Kom 550 

     

38 

Mikrotitar ploča sa poklopcem, "U" 

dno, 96-well, sterilna Kom 60 

     

39 

Mikrotitar ploča sa poklopcem, ravno 

dno ("F"), 96-well, sterilna Kom 310 

     

40 Petri posuda, 90 mm Kom 400 
     

41 

Sterilni skalpel nožići , vel 10, 100/1, 

Sterlised by Gamma. radiation 2.5 M 

Rads. BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-

EN 27740  Pak 9 

     

42 

Sterilni skalpel nožići , vel 11, 100/1, 

Sterlised by Gamma. radiation 2.5 M 

Rads. BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-

EN 27740 Pak 8 

     

43 

Sterilni skalpel nožići , vel 20, 100/1, 

Sterlised by Gamma. radiation 2.5 M 

Rads. BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-

EN 27740 Pak 5 

     

44 

Sterilni skalpel nožići , vel 22, 100/1, 

Sterlised by Gamma. radiation 2.5 M 

Rads. BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-

EN 27740 Pak 4 

     

45 

Sterilni skalpel nožići , vel 23, 100/1, 

Sterlised by Gamma. radiation 2.5 M 

Rads. BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-

EN 27740 Pak 2 

     

46 

Injekcione igle za jednokratnu 

upotrebu -Igla 30G 
kom 

100  

    

47 

Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa navojnim 

zatvaračem 
pak 

1 
 

    

48 

Epruveta sa navojnim zatvaračem 

16/100 10ml, STERILNA 
kom 

200 
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ПАРТИЈА 2: 
 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ......................од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 

6.3   Партија 3 – Медицински потрошни материјал III 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Makaze, miniature dissecting 

scissors 9.5 cm sharp fine tips 
Kom 2  

    

2 
Pinceta, dressing forceps 12.5 cm 

straight tips 
Kom 3  

    

3 
Pinceta, tissue forceps 12.5 cm 

straight tips 1x2 teeth 
Kom 3  

    

4 
Operating  Scissors – 14 cm 

Curved-Sharp/Blunt  
Kom 2  

    

5 
Operating  Scissors – 14 cm 

Straight-Sharp/Blunt 
Kom 1  

    

6 
Pinceta, Micro Tweezers, 15 cm, 

Angled, Serrated 
kom 1  

    

7 

Hirurški pribor makaze, 130 mm, 

pointed/pointed, straight, stainless 

steel 

kom 20  

    

 
 

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ......................од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

6.4   Партија 4 – Медицински потрошни материјал IV 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
PCR mikrotube 0.2 ml, 1000 

kom/pak 
pak 9  

    

2 Mikrotube 0.5 ml, 1000 kom/pak pak 27      

3 Mikrotube 1.5 ml, 1000 kom/pak pak 66      

4 Mikrotube 2.0 ml, 1000 kom/pak pak 36      

5 
Safe seal Mikrotube 2.0 ml, 1000 

kom/pak 
pak 37  

    

6 
Epruvete 15 ml, Falcon, PP, sterilne, 

sa poklopcem,  50 kom/pak 
pak 59  

    

7 
Еpruvete 15 ml, Falcon, PP, sa 

poklopcem, 50 kom/pak 
pak 18  

    

8 
Epruvete 50 ml, Falcon, 114x28 

mm, PP, sterilne, 25 kom/pak 
pak 83  

    

9 

Epruvete 50 ml, Falcon, 115x28 

mm, konično dno, stojeće, sterilne, 

25 kom/pak 

pak 5  

    

10 

Epruvete 50 ml, Falcon, 115x28 

mm, konično dno, stojeće, 100 

kom/pak 

pak 4  

    

11 

Mikroepruvete 2,0 ml, sterilne, 

stojeće, sa navojnim poklopcem, 100 

kom/pak 

pak 79  

    

12 

Petri posuda za kulturu tkiva, 

dimenzije 35/10 mm, 20 kom. u 

pakovanju 

pak 22  

    

13 

Petri posuda za kulturu tkiva, 

dimenzije 60x15mm, 20 kom. u 

pakovanju 

pak 14  

    

14 

Petri posuda za kulturu tkiva, 

dimenzije 100x20mm; 20 kom. u 

pakovanju 

pak 7  

    

15 
Filteri za sterilizaciju rastvora S 0.2 

ul 
kom 150  

    

16 

Serološke pipete zapremine 5 ml, 

PS, sterilne, pojedinačno 

zapakovane, 50 kom. u pakovanju 

pak 5  

    

17 

Serološke pipete zapremine  10ml, 

PS, sterilne, pojedinačno 

zapakovane, 50 kom u pakovanju 

pak 7  

    

18 
Serološke pipete  zapremina  25ml, 

PS, sterilne, pojedinačno 
pak 4  
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zapakovane, 25 kom u pakovanju 

19 

Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno 

dno, 96-well, za adherentne ćelije, 

sterilna 

kom 280  

    

20 

Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno 

dno, 24-well, za adherentne ćelije, 

sterilna  

kom 130  

    

21 

Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno 

dno,  6-well, za adherentne ćelije, 

sterilna 

kom 186  

    

22 
Mikrotitar ploča 96-well, U dno , 

bez poklopca, 25 kom/pak 
pak 2  

    

23 
Mikrotitar ploča 96-well, ravno dno , 

bez poklopca, 25 kom/pak 
pak 21  

    

24 
Poklopci za mikrotiter ploče, 25 

kom/pak 
pak 11  

    

25 
Flask za kulturu tkiva T-25, sterilni, 

sa ventilacijom, 100 kom/pak 
pak 9  

    

26 
Flask za kulturu tkiva T-75, sterilni, 

sa ventilacijom, 10 kom/pak 
pak 25  

    

27 PCR epruvete 0.2ml, 1000 kom/pak pak 1  
    

28 
Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno 

dno, 96-well, sterilna, neadherentni 
kom 70  

    

29 
SafeSeal Micro Tubes 1,5 ml, 

1000kom/pak 
pak 13  

    

30 
SafeSeal Micro Tubes 0.5 ml, 500 

kom/pak 
pak 1  

    

31 
Safe-seal Mikroepruveta 2,0 ml, 

1000 kom/pak 
pak 7  

    

32 
96 Multiply PCR-plate half skirt, 

natural,  25plate/pak 
pak 2  

    

33 
Kutija za smeštaj 100 nastavaka od 

100 ml 
kom 3  

    

34 M-Sarpette propipeta kom 1  
    

35 
Mikrotitar ploče sa poklopcem V 

dno, 96-well,   
kom 50  

    

36 
Epruveta sa okruglim dnom, 3,5 ml, 

55x12 mm, PS, set 1000 kom 
pak  4  

    

37 

Mikrotitar ploče sa poklopcem ravno 

dno,  12-well, za adherentne ćelije, 

sterilna 

kom 6  

    

38 
Tube 3.5 ml, 55x12ml, Polystyrene, 

(1000/pak) 
pak 5  

    

40 
TC flask T25 susp vent cap (10 

kom/pak) 
pak 2  

    

41 
TC flask T75 susp vent cap (5 

kom/pak) 
pak 2  

    

42 TC dish 60, suspension (10/pack) pak 5      

43 TC plate 6-well suspension, F kom 20      
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44 TC plate 96-well, standard, C kom 20      

45 
Kutije za čuvanje uzoraka 15/2ml od 

stiropora (5X20; 100) 
kom 20  

    

 
 
ПАРТИЈА 4: 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .....................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.5   Партија 5 – Наставци за аутоматски пипетман – I 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 100 ul, 1000 kom/pak 
pak 4  

    

2 

Nastavci za automatske pipete 

zapremine 1000 ul,  pak 1000 

kom 

pak 78  

    

3 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 10 µl,  1000 kom/pak  
pak 48  

    

4 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 200 µl, 1000 kom/pak  
pak 133  

    

5 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 300 µl, 1000 kom/pak  
pak 1  

    

6 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 5000 µl, 500 kom/pak 
pak 8  

    

7 

Nastavci za automatske pipete 

zapremine 10 µl,  1000 kom/pak 

- kratki 

pak 1  

    

8 

Nastavci za automatske pipete 

zapremine 10 µl,  1000 kom/pak 

- dugi 

pak 5  

    

9 

Nastavci sa filterima za 

automatske pipete zapremine 

1000 µl, 1000 kom/pak 

pak 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

6.6    Партија 6 - Медицински потрошни материјал V 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Varijabilne automatske pipete  

opsega 0,5-10 µl, аутоклавабиланe, 

izuzetno lagane, napravljene od 

Fortron-a, izrađene od hemijski 

rezistentnih materijala. Displej sa 4 

cifre, displej za kalibraciju i 

podešavanje, IVD&CE Conformity. 

kom 1  

    

2 Automatske pipete 0.5-10µl kom 1      

3 

Safe-Lock micro test tubes, 1.5 ml, 

PCR clean, colourless,  1000 

kom/pak 

pak 10  

    

4 UVette, set od 80 kom  pak 2      

5 
Automatska pipeta zapremine 0.1-

2µl 
ком 1  

    

6 
PCR clean nastavci: Dualfilter 

T.I.P.S.O, 2-200 µl x 960 
kom 1  

    

7 
PCR clean nastavci: Dualfilter 

T.I.P.S.O, 0.1-10 µl x 960 
kom 1  

    

8 

Varijabilne automatske pipete  

opsega 1000-5000 µl, 

аутоклавабиланe, izuzetno lagane, 

napravljene od Fortron-a, izrađene 

od hemijski rezistentnih materijala. 

Displej sa 4 cifre, displej za 

kalibraciju i podešavanje, IVD&CE 

Conformity. 

ком 1  

    

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...............дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                           ______________________ 
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6.7   Партија 7- Наставци за „Eppendorf“ аутоматски пипетман 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Nastavci za Eppendorf automatske 

pipete zapremine 0.1-10 µl, 1000 

kom/pak 

pak 16  

    

2 

Nastavci za Eppendorf automatske 

pipete zapremine 100-5000 µl, 500 

kom/pak 

pak 6  

    

3 

Nastavci za Eppendorf automatske 

pipete zapremine 10 µl, 10x96 

kom, sa dvostrukim filterom 

pak 2  

    

4 

Nastavci za Eppendorf automatske 

pipete 2-200μl, 53mm (1000 kom / 

pak) 

pak 5  

    

5 

Nastavci za Eppendorf automatske 

pipete zapremine 100 µl, 10x96 

kom, sa dvostrukim filterom 

pak 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ......................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.8   Партија 8 - Наставци за аутоматски пипетман II 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1. 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 10 µl,  1000 kom/paк 
Pak 1  

    

2. 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 200 µl,1000 kom/pak 
Pak 6  

    

3. 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 1000 µl, 1000 kom/pak 
Pak 6  

    

 
 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.9   Партија 9 – Наставци за аутоматски пипетман III 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Nastavci za automatske pipete 

zapremine 10 µl, 1000 kom/pak 
Pak 23  

    

2 

Nastavci sa filterom za automatske 

pipete zapremine 200 µl, 10x96 

kom 

Pak 1  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.10 Партија 10 – Плоче за ELISA методу  

 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1. 
Ploče za ELISA metodu 

bez poklopca MaxiSorp 
kom 100  

    

 
 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .................. дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.11 Партија 11 – Остали потрошни материјал I 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
HPLC Screw vials with caps and 

septa 100/1 
Pak 1  

    

2 
Prem Syring Fltr RegnCell 0,2 μm, 

15 mm 100/1 
Pak 1  

    

3 
Prem Syring Fltr RegnCell.45 

15mm, 100/pk 
pak 1  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.12 Партија 12 – Остали потрошни материјал II 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Fine test sieves Brass frame, pore size 

250 μm  
kom 1  

    

2 
Fine test sieves Brass frame, pore size 

500 μm  
kom 1  

    

3 
Fine test sieves Brass frame, pore size 

1.00 mm  
kom 1  

    

4 
Fine test sieves Brass frame, pore size 

2.36 mm  
kom 1  

    

5 Pan for fine test sieve stainless steel kom 1      

6 
Cover for fine test sieve brass (8" 

diameter (203.2 mm) cover) 
kom 1  

    

 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.13   Партија 13 – Ножеви за ротациони микротом 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Accu-Edge® High Profile Disposable 

Microtome Blades (available in a pack 

of 50) Ultra-sharp blades section down 

to one micron without striations, 

compression, distortion, or chattering. 

Blade dispenser delivers blades 

consistently in seconds and 

automatically ejects used blades.  

pak 1  

    

2 

Accu-Edge® Low Profile Disposable 

Microtome Blades (available in a pack 

of 50 ) Ultra-sharp blades section 

down to one micron without striations, 

compression, distortion, or chattering. 

Blade dispenser delivers blades 

consistently in seconds and 

automatically ejects used blades. 

pak 1  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.14    Партија 14 – Остали потрошни материјал III 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Simgal autopolimerizujući 

akrilat tečnost 20 ml 
kom 10  

    

2 
Simgal-R autopolimerizujući 

akrilat prašak 40 g 
kom 5  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.15    Партија 15  – Боце за узорке 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 Bočice za uzorke 20 ml Kom 1010      

2 Bočice za uzorke 250 ml Kom 400      

3 Bočice za uzorke 500 ml Kom 100      

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.16   Партија 16 – Кутија за узорке 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Tegla Fido 500ml hermetičko 

zatvaranje  
Kom 50  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...................... дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
6.17   Партија 17 – Филтер папир 

 
Р. 

б

р. 

Назив ј/м 
Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 Filter papir 580X580, 70 g/m2, 100/1 pak 8  
    

2 Filter papir MN 85/90, 45 MM, 100/1 pak 3  
    

3 
Filter papir Plan disk Filter paper 

Qaul. Medium/fast ø 240mm VE 100 
pak 1  

    

4 

Filter papir - Qualitative Filter Paper 

Standard Grade (Grade 1) for routine 

applications with medum retention 

and  flow rate, sheets 460 x 570 mm. 

Made from 100% cellulose, Filtration 

speed according to DIN 53137. 

Capacity of separation according to 

DIN 53135. pakovanje od 100 listova 

pak 2  

    

5 
Qualitative Filter Paper Standard 

Grade, circle, 90 mm 
pak 2  

    

6 Lakmus papir pH  1-14, 100/1 
ko

m 
1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................. дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 
6.18  Партија 18 – Наставци за аутоматски пипетман IV 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
 Optifit Tips  (0.1 - 10 µl) 

(1000 u kutiji)  
pak 10 

 

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ......................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 
6.19  Партија 19 – Остали потрошни материјал IV 

 
Р. 

б

р. 

Назив ј/м 
Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Basement Membrane Matrix, 5 ml 

*LDEV-Free 
Kom 1  

    

2 
Translucent PET Membrane, inserts 

8um for 24 well plate, 48 per case 
Pak 1  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ..................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

6.20 Партија 20 –  Ерленмајери 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Erlenmajeri, borosilikatno staklo, 

široko grlo, 300 ml, 10/pak pak 2  
    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...............дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.21  Партија 21 – Остали потрошни материјал VI 

 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Female pin connectors   100/1  

(Cooper Interconnect connector 

component, crimp socket contact 

for 24, 26, 28 awg wire, gold over 

copper)  

pak 5 

     

2 

Male pin connectors 100/1   

(Cooper Interconnect connector 

component, crimp socket contact 

for 24, 26, 28 awg wire, gold over 

copper)  

pak 2 

     

3 
Singe row socket strip connectors 

for pins 220-S02 (60holes) kom 100 
     

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: .............. дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
6.22 Партија 22 – Електроде за електрофизиолошка мерења 

 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена 

по ј/м 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Tungsten elektrode za elektrofiziološka merenja 

na mozgu eksperimentalnih životinja (parylene C 

coating, 250 μm shank diameter, standard taper 

angle, 2 MΩ impedance, with pin) - (10 kom/kut) 

kut 2  

    

2 

MEA - Micro Electrode Array, 16 ch, tungsten 

with Parylene C coating 250 μm wire shank 

diameter, 5 mm electrodes lenght, 5 mm epoxy 

lenght  

kom 2  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.23 Партија 23 – Остали потрошни материјал VI 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Levak stakleni - glass funnels Ø 

55mm  
Kom 23  

    

2 
Normalni sud-Volumetric flasks, 

Class A, with glass stopper 500ml Kom 10  
    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ............... дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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6.24 Партија 24 – Комбинована pH електрода 

 

 
Р. 

б

р. 

Назив ј/м 
Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Combination pH Electrode for Field 

Applications (double junction pH 

electrode with a BNC connector. This 

electrode has a single ceramic junction 

in the outer reference cell and the 

spherical pH sensing portion is made 

with high temperature glass and is 

protected by an extension of the 

durable PEI body) 

kom 1 
 

    

 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
6.25  Партија 25 – Термостатично водено купатило 

 

 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

TWBD2 Termostatično vodeno 

kupatilo od 14 litara; digitalni 

displej, od nerđajućeg čelika, 

raspon temperature od sobne do 

100°C, grejna snaga 800W, 

220V 50Hz, temperaturno 

odstupanje do 1°C, radna 

površina 420x180x180 mm 

kom 4  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
6.26   Партија 26 - Микроелектроде за регистровање LFP и spike активности 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Mikroelektrode za registrovanje 

LFP i spike aktivnosti. U pitanju su 

quarzglas-platinum/tungsten 

elektrode sa zašiljenim vrhom čiji 

je promer 2-4 mikrometra, 

impedance 500 KΏ - (10 kom/kut) 

kut 1  

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.27   Партија 27 - Оптичке стаклене кивете 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Staklene kivete 10 mm 

optickog puta , 3500 µl 

volume 

kom 5 

 

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.28  Партија 28 - Индикатори за одређивање pH раствора 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
MColorHast pH indicator strips 

pH  5.2-7.2, 100/1 
pak 20 

 

    

 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ............... дана нод дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за  ЈН бр. 7/2016  67/ 92 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.29   Партија 29 - Антитела, серуми, реагенси и др. производи 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Normal donkey serum -5ml (normal 

serum) 
Kom 2  

    

2 
Goat Serum  S26-100ml (normal 

serum) 
Kom 1  

    

3 

Immbilon -FL Transfer Membrane 

PVDF, 0.45mm, cut size 26.5cm x 

3.75m 

kom 2  

    

4 

Block - CH Noise Cancelling 

Reagents for Chemiluminescence 

Detection, 500 mL  

kom 1  

    

5 
ReBlot Plus Mild Antibody 

Stripping Soulution, 10x50m  
kom 1  

    

6 
ReBlot Plus Strong Antibody 

Stripping Solution, 10x, 50mL 
kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................. дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: .......................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.30  Партија 30 – Антитела I 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по ј/м 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 Primarno antitelo Lamin B kom 1  
    

2 
Sekundarno antitelo bovine 

anti goat  
kom 1  

    

3 
Bovin anti rabbit Ig G HRP 

200ug/0.5ml 
kom 1  

    

4 
Donkey Anti-Mouse IgG 

Antibody, HRP conjugate 
kom 1  

    

5 
sekundarno antitelo HRP 

anti rabbit  
kom 1  

    

6 
Nrf2 Antibody (C-20), 100 

µg/ml 
kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

6.31  Партија 31 - Антитела II 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Phospho-AMPKa Rabbit 

mAB, primarno, 100 µl 
Kom 1  

    

2 
Anti-rabbit Ig-G, HRP-linked 

Antubody, sekundarno, 1ml 
Kom 1  

    

3 
LC3B  primarno antitelo, 100 

µl 
Kom 1  

    

4 AMPKα (23A3) Rabbit mAb kom 1  
    

5 
Phospho-p70 S6 Kinase 

(Thr389) Antibody 
kom 1  

    

6 
p70 S6 Kinase (49D7) Rabbit 

mAb 
kom 1  

    

7 
p-p70S6K(T421/S424), 100 

µl 
Kom 1  

    

8 p-p70S6K(T389)  Kom 1  
    

9 p70 S6K  Kom 1  
    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

6.32  Партија 32 - Антитела III 

Р. 

бр

. 

Назив ј/м 
Проц

. кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена 

по 

ј/м 

са 

ПДВ

-а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-а 

Укупн

а цена 

са 

ПДВ-

ом 

Произвођа

ч 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Primarno antitelo CSD2 | chloroplastic 

Cu/Zn superoxide dismutase 
Kom 1  

    

2 
Primarno antitelo MnSOD | manganese 

superoxide dismutase 
Kom 2  

    

3 
Primarno antitelo FeSOD | chloroplastic 

Fe-dependent superoxide dismutase 
Kom 1  

    

4 

Primarna antitela - mouse polyclonal 

antibodies raised against A. thaliana for 

Actin-11, lyophilized, for western 

blotting  

kom 1  

    

5 

Primarna antitela - rabbit polyclonal 

antibody raised against elongation factor 

1-alpha (EF-1-alpha) full length protein, 

25 µg 

kom 1  

    

6 

Primarna antitela - hen polyclonal 

antibody raised against cytosolic 

Cu/ZnSOD, 100 µl 

kom 2  

    

7 

HSP21| chhloroplastic heat shock 

protein| clonality: polyclonal| host: rabbit|  

reactivity: A.thaliana, N. tabacum  

kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ............... дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

6.34  Партија 33 - Антитела IV 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Cytochrome P450 Antibody, 

0.1 mg 
Kom 2  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 
                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.34  Партија 34 – Антитела V 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 Anti-4HNE antibody kom 1      

2 Anti-Nrf2 antibody kom 1      

3 Anti-keap1 antibody kom 1      

4 Anti-AP1  antibody kom 1      

5 Anti-nitrotyrozine antibody kom 1      

6 Anti-S-nitrosocysteine antibody kom 1      

7 Sekundarno antitelo - Hrp labeled kom 1      

8 

Anti-GFAP antibody (Mouse 

monoclonal [2A5] to GFAP) -100 

µl 

kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ..............дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.35  Партија 35 - Секундарна антитела 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена 

по ј/м 

са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) 

Secondary Antibody, Alexa Fluor® 

488 conjugate, 500µL (Antibody 

Type:  Polyclonal;Antibody 

Form:Whole Antibody; Excitation: 

495;Emission: 518) 

kom 1  

    

2 

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) 

Secondary Antibody, Alexa Fluor® 

555 conjugate, 500µL ( Antibody 

Type:  Polyclonal;Antibody 

Form:Whole Antibody; 

Excitation:555;Emission: 565) 

kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 

 
 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за  ЈН бр. 7/2016  74/ 92 

 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.36   Партија 36 - Антитела VI 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 
Mouse anti Tyrosine Hydroxylase 

monoclonal antibody 100 µL 
kom 1  

    

2 

Anti-Rabbit IgG (whole molecule) – 

Peroxidase antibody produced in 

goat, 1ml 

kom 2  

    

3 
Anti-Mouse IgG1 (γ-chain specific) 

– Peroxidase antibody, 1mg 
kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.37  Партија 37 - Супстрати за визуализацију имунохистохемијског бојења 

Р. 

бр. 
Назив ј/м 

Проц. 

кол 

Цена по 

ј/м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј/м са 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 

1 

DAB+, Liquid DAB+ Substrate 

Chromogen System for use in 

peroxidase-based 

immunohistochemical staining 

methods 

kom 3  

    

2 

DAB+ Substrate Buffer // Dako Liquid 

DAB+ Substrate Chromogen System // 

1 x 15 ml 

pak 1  

    

3 Glycergel Mounting medium, 15ml kom 1  

    

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  
 
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

Укупан износ ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана од дана наруџбе (максимум 30 дана) 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана): 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: ...............................дана (максимум 45 дана) од дана пријема фактуре 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима 
6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

................................................. 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  
 
 
 

                                                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                         _______________________ 
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VI   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________  

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са спецификацијама предмета набавке наручиоца и трошкове 

прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

         Датум: 
            М.П. 

  Потпис овлашћеног лица 
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VII     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________, 

(навести назив понуђача) даје: 

                                                                             

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински и лабораторијски потрошни 

материјал за потребе Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ЈН 

број 7/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

               Датум:                 М.П.          Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 

ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач _______________________________________________________ (навести 

назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински и 

лабораторијски потрошни материјал за потребе Института за биолошка истраживања 

"Синиша Станковић", ЈН број 7/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 
 
 
 
 

Датум                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 

________________ М.П.                              _____________________ 

 
 

 

 

Напомена:  
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен, потписан од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац мора бити попуњен, потписан од 

стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверен печатом. 

- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз њега доставити овлашћење за потписивање. 

- Умножити овај образац у потребном броју примерака  
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IX   МEНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (Сл. лист СРЈ број 3/2002, 5/2003 и Сл. 

гласник РС бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014- др. закон) и тачака 1., 2. 

и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

(Сл. гласник РС бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014), 

 

ДУЖНИК: _______________________________________________________________ 

Кога заступа:_____________________________________________________________ 

Матични број:_______________________________ПИБ__________________________________ 

Текући рачун број _____________________________  код банке _________________ 

ИЗДАЈЕ: 

                                                  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

за корисника бланко сопствене менице 

  
КОРИСНИК  (Поверилац): Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 

Београд, Булевар деспота Стефана бр.142 

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу, серије_________________, 

као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла  и ОВЛАШЋУЈЕМО Институт 

за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ да предату меницу може попунити на износ од 

10% од укупне вредности Уговора о јавној набавци добара бр. ___________ 

од_____________2016.  године, без ПДВ-а, као доспелог дуга, на основу и у складу са одредбама 

предметног уговора и евентуалних припадајућих анекса. 

Рок важења менице је до ___________________ године. 

ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, као повериоца, да 

у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити 

наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 

рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 

уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на  стављање 

приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.  

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промене лица 

овлашћених за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 

Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника и других промена од значаја за правни промет у вези са Дужником. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име 

и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници 

је стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.  

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 

(један) за Повериоца. 

 

Место и датум издавања меничног овлашћења                      Дужник – издавалац менице: 

У ___________________,  

_____________________. године                                               __________________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица и овера печатом) 

 

 

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања 

Уговора. 
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Х  МОДЕЛ УГОВОРА 

(ПОПУНИТИ МОДЕЛ УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ 

ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА "СИНИША СТАНКОВИЋ"  
са седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана 142 

ПИБ: 100205581    Матични број: 07032609 

Број рачуна: 840-2723-10 Управа за трезор, 205-66901-78 Комерцијална банка 

кога заступа директор др Павле Павловић 

(у даљем тексту Купац)  

 

и 

 

2._______________________________________________ 

са седиштем у __________________, улица и бр._______________________________ 

ПИБ: ___________    Матични број: ______________ 

Број рачуна: ______________________ Назив банке____________________________ 

кога заступа ______________________________________ 

(у даљем тексту Продавац) 

 

Основ за закључење уговора:                                           

Поступак јавне набавке добара у отвореном поступку бр. 7/2016 – Медицински и 

лабораторијски потрошни материјал 

Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ________2016.г. 

Понуда изабраног понуђача број:         __________  од ________2016.г. 

           

         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка (купопродаја) добара – медицинског и лабораторијског 

потрошног материјала по основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН бр. 

7/2016 – Партија бр. ___________________________________________________(навести 

број и назив партије),  што представља планиране годишње потребе Купца, на начин и 

под условима утврђеним у конкурсној документацији и у складу са условима из понуде 

Продавца број ___________од ________  2016. год. која је саставни део овог уговора. 

Део уговорне обавезе за предметну набавку продавац ће делимично поверити 

подизвођачу______________________________________________. 

(навести назив подизвођача и део предмета набавке коју ће извршити подизвођач) 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
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Члан 2. 

Укупна уговорена цена за набавку добара из члана 1. овог уговора износи 

_________________ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност. У цену 

предметних добара су урачунати царински, транспортни и сви други трошкови. 

Укупна цена из става 1. овог члана са обрачунатим порезом на додату вредност 

износи__________________динара. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Уредно достављена фактура - рачун Продавца,  представља основ за плаћање уговорне 

цене.  

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 3. 

Купац се обавезује да плати на рачун Продавца уговорену цену за испоручена добра која 

су предмет овог уговора,  у року од ______ дана (навести рок из понуде) од дана пријема 

фактуре и под условима назначеним у понуди.  

 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА  

Члан 4. 

Продавац се обавезује да обавезу из члана 1. овог уговора изврши у складу са правилима 

струке,  под условима из овог уговора,  конкурсне документације и дате понуде.  

Ако добра испоручена Купцу од стране Продавца не одговарају неком од елемената 

садржаном у конкурсној документацији и понуди, Продавац одговара по законским 

одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. У случају наступања ситуације из 

претходног става, Купац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет 

Продавца или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања уочи 

недостатке на добрима који су у супротности са елементима садржаним у конкурсној 

документацији и понуди Продавца. 

За свако непридржавање обавеза из овог уговора од стране Продавца, Купац има право 

на једнострани раскид уговора што је дужан саопштити Продавцу у писменој форми. 

 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Члан 5. 

Испорука предметних добара је сукцесивна, а количину и динамику утврђује Купац 

усменим или писменим захтевом лица овлашћеног за набавку. 

Због различите динамике и врсте истраживања Купац задржава право да одступи од 

процењених, односно уговорених количина добара која су предмет набавке по основу 

овог уговора. 

Продавац се обавезује да  робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од 

_______ дана (навести рок из понуде) од дана добијања наруџбе. 

Испорука и пријем робе вршиће се ФЦО-магацин Купца - Београд, Булевар деспота 

Стефана бр. 142, радним даном (осим суботе и недеље), у времену од 08-15 часова.  

Квалитативни и квантитативни пријем робе вршиће се при преузимању робе.  
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Продавац гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим стандардима и 

законским прописима и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање 

последица које настану испоруком добара неодговарајућег квалитета.  

 

РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 6. 

Купац и Продавац ће приликом примопредаје добара, заједнички констатовати 

евентуалне недостаке у погледу квалитета и квантитета испоручених добара и о томе ће 

одмах сачинити записник. Купац задржава право да рекламира Продавцу и недостатке у 

погледу квалитета и квантитета испоручених добара који се нису могли непосредно 

уочити приликом примопредаје робе. 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 дана по пријему рекламације, замени 

рекламирану робу исправном,  а ако то не учини, Купац може да раскине уговор и тражи 

накнаду штете. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ          

Члан 7. 

Продавац је у тренутку закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла, предао Купцу оригиналну регистровану бланко соло меницу                                                                                    

и менично писмо-овлашћење у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

са роком важности све до уговореног рока за коначно извршење посла. Достављена 

меница је безусловна и неопозива и саставни је део овог уговора. 

Купац је овлашћен да безусловно реализују средство финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења обавеза насталих по овом уговору. 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА  

Члан 8. 

Продавац је дужан да без одлагања обавести купца о било којој промени података 

прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописани 

начин. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

       Члан 9. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други важећи  прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају 

споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова који не буду решени мирним 

путем, уговарају надлежност Привреднoг суда у Београду. 

 

 

Члан 11. 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким 

лицима,односно не могу на било који начин бити коришћена као средство обезбеђења 

према трећим лицима. 
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Члан 12. 

Измене и допуне овог уговора важе само уз обостарну сагласност уговорних страна,  ако 

се дају у писменој форми као анекс уговора који мора бити потписан од стране 

овлашћених лица обе уговорне стране. 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а закључује се на 

одређено време, у трајању од једне године од дана потписивања. 

Продавац и Купац  су сагласни да свака уговорна страна може да откаже овај уговор и 

пре истека рока на који је уговор закључен, под условом да за то постоје оправдани 

разлози.  

Разлоге за отказ уговора дужна је да понуди и образложи уговорна страна која отказује 

уговор.  

Уговор се отказује  писменим захтевом са образложењем разлога за отказ. 

Писмени захтев  за отказ уговора доставља се уговорној страни препорученом пошиљком 

уз повратницу. 

Отказни рок је 15 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се 

уговор отказује.  

За случај отказа уговора, уговорне стране су дужне да сва  права и обавезе по основу 

уговора уреде и испуне  до истека отказног рока.  

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава 

по 2 (два) примерка.  

      

     ЗА ПРОДАВЦА                                                                 ЗА КУПЦА 

_____________________                                           Др Павле Павловић, директор 

Напомена:  

Уговор попуњава понуђач за сваку партију посебно, уколико је понуђач поднео понуду за више 

партија, потребно је да наведени образац модела уговора копира у довољном броју примерака, за 

сваку партију посебно. Сваку страницу попуњеног модела уговора парафирати и оверити 

печатом, а последњу страницу оверити печатом и потписати.   

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У 

случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.  
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XI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДА 
 
1. Језик понуде  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Изузетно, део техничке 

документације - каталози, проспекти и сл. могу се достављати и на енглеском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена   

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 

документације. Понуда треба да је јасна и недвосмислена. Понуда треба да садржи све 

тражене податке, прилоге и обрасце из конкурсне документације и исти морају бити  

попуњени или откуцани читко штампаним словима, оверени печатом и потписом 

овлашћеног лица на означеним местима. Овлашћено лице понуђача дужно је да образац 

уговора попуни, потпише и овери чиме потписује да је у потпуности сагласан са 

садржином уговора. 

Уколико понуду потписује лице које у приложеном изводу није наведено као заступник 

понуђача, уз понуду је неопходно доставити пуномоћје којим се то лице овлашћује за 

потписивање понуде, издато од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач не треба да издваја из целине делове конкурсне документације (обрасце) које 

сматра непотребним, нити да им мења место, већ да исте прецрта и овери печатом. 

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целини, тако да се не могу 

наканадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће 

бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У 

том случају Образац „подаци о понуђачу" се не попуњава. 
 

3. Подношење понуде 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

18.04.2016. године, до 10.00 часова. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или 

кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

Понуде се достављају на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 142, а предају се административно-

правној служби на другом спрату (соба бр. 91). Коверат или кутија са понудом на 

предњој страни мора имати писани текст са назнаком: ,,ПОНУДА за јавну набавку 

добара – Медицински и лабораторијски потрошни материјал, партија бр. 

________ЈН бр. 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив и адресу понуђача. 
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Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.04.2016. године у 12.00 часова у  

просторијама Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ул. Булевар 

деспота Стефана 142,  Београд, малој сали на другом спрату (соба 93). Присутни 

представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији 

наручиоца предати пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

 

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима све 

неблаговремено поднете понуде, неотворене, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређену партију. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну 

партију. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, понуда мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Понуда мора да садржи: 

 Све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

јавне набавке  

 Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде - прилог 1,2,3,4,5 и 6 

(образац понуде са прилозима дат  у поглављу V) 

 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац спецификације понуде са 

обрасцем структуре понуђене цене - прилог 6 (образац дат  у поглављу V)                                                                 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду која се односи на целокупну набавку 

попуњава све обрасце спецификације понуде за сваку партију посебно, а уколико 

подноси понуду за одређену партију попуњава само онај образац спецификације  

понуде који се односи на ту партију. 

 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (дат 

у поглављу VI) 

 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди  (дат 

у поглављу VII) 

 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача о поштовању 

обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (дат у поглављу VIII) 

 Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (дат у поглављу X) 

 

4. Партије 
Предметна јавна набавка је обликована у 37 партијa. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
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Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

5. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за биолошка 

истраживања "Синиша Станковић", Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд, са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Медицински и лабораторијски потрошни 

материјал, партија бр. _____ЈН бр. 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Медицински и лабораторијски потрошни 

материјал, партија бр. _____ЈН бр. 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Медицински и лабораторијски потрошни 

материјал, партија бр. _____ЈН бр. 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Медицински и лабораторијски 

потрошни материјал, партија бр. _____ЈН бр. 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље V, прилог бр. 2), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 
 

8. Понуда са подизвођачем 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да (у Обрасцу понуде - подаци о  подизвођачу, поглавље V, 

прилог бр. 4),  наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, 

а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача . 
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Ако понуђач делимично извршење набавке повери подизвођачу, дужан је да наведе 

назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача. 

9. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда) 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 

2) Закона и то: 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неогранично солидарно према наручиоцу. 

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће 

бити носилац посла, који ће поднети понуду и заступати групу понуђача пред 

наручиоцем. У том случају Образац „подаци о понуђачу" се не попуњава. 

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова за учешће у јавној 

набавци прописане Законом и конкурсном документацијом, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност условa. 

Сваки понуђач из групе понуђача  је дужан да испуни услов из члана 75.став 1. тач.1) 

до 4) Закона, а додатне услове треба да испуне заједно, осим услова из члана 75.став 1. 

тач. 5) Закона, који је дужан да испуни понуђач коме је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходно испуњење тог услова. 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Понуђена цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност у 

коју су урачунати сви трошкови који се односе на предметну јавну набавку (трошкови 

царине, транспорта, испоруке  и др.), с тим да ће се за оцену понуде узимати цена без 

ПДВ-а.  

Основни елементи цене садржани су у спецификацији понуде чији се обрасци налази у 

прилогу конкурсне документације и који истовремено представљају обрасце структуре 

цене. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. Начин и услови плаћања, рок важења понуде, као и друге околности од којих 

зависи  прихватљивост понуде 
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11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања је максимум 45 дана од дана пријема потписане и оверене фактуре од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

11.2. Захтев у погледу начинa, рокa и местa испоруке добара 

Начин испоруке добара: сукцесивно, а количину и динамику испоруке утврђује 

наручилац, о чему благовремено обавештава понуђача. 

Због различите врсте и динамике истраживања, наручилац задржава право да одступи 

од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне документтације. 

Рок испоруке добара: максимум 30 дана од дана наруџбе.  

Место испоруке добара: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", 

Булевар деспота Стефана 142, Београд.  
 

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде, не може мењати понуду. 

 

13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан je да приликом закључења уговора о 

јавној набавци преда средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 

то: 

 бланко сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење (образац 

дат у поглављу IX конкурсне документације) и копију картона депонованих 

потписа, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у 

висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности до 

уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

Наручилац ће поднети на исплату меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

Наручилац ће вратити понуђачу меницу, на његов захтев након истека рока за 

измирења свих уговорних обавеза. 

Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења код Народне банке 

Србије, а као доказ понуђач уз меницу мора да достави и копију захтева за 

регистрацију меница, који је оверен од пословне банке понуђача. 

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, 

морају бити идентични. 

14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

15. Заштита података понуђача 

Наручилац ће чувати као поверљиве податке садржане у понуди понуђача које су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које као такве понуђач означи речју 

„поверљиво“. Неће се сматрати поверљивим подаци о испуњености обавезних услова, 

цена и други подаци који немају карактер поверљивости. 

 

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде и могућност 

измене конкурсне документације      

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на 

е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs или факсом на број 011 2761 433 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 7/2016“, само 

у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

mailto:јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

        Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

    Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Наручиоца: Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Булевар деспота Стефана бр. 142, 

Београд, електронском поштом на е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs, факсом на 

број: 011 2761 433, сваког радног дана (осим суботе и недеље) од 08-15 часова, или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

    Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против  

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

    О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева. 

    Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. ст. 3. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

    После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

    Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из. чл. 149. став. 3. и 4. 

Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

    Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

    Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
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Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона; 

7) потпис подносиоца. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 120.000,00 динара, у складу са чл. 156. став 1. тачка 2) и 4) Закона, и то на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. 

 

Као доказ (потврда) о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе, издата и оверена од стране банке, податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште; 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, за подносиоце захтева за заштиту права који 

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 

води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом.  

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права као и примери 

правилно попуњених налога за пренос и уплатница, могу се преузети на интернет 

страници: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

20. Рок у коме ће уговор бити закључен 

Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 

113. став 3. Закона о јавним набавкама). 

 

21. Одлука о обустави поступка јавне набавке  

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени прописани услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога који му 

нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а 

који доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је 

престала потреба за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте 

пословне године, односно у наредних шест месеци. 

Овакву одлуку наручилац доноси у писменој форми, са образложењем, посебно 

наводећи разлоге обуставе поступка, и доставља понуђачима у законском року од три 

дана од дана доношења одлуке, у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним 

набавкама. 

  

22. Трошкови припремања и достављања понуде 

Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде. 

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењиваће 

се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015) и подзаконски акти којима се уређују јавне набавке. 

 

 


