
 

Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/468/6 
Датум:03.04.2015 године 
Број јавне набавке ЈН 6-2015 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број 
                 6-2015 за набавку добара –Штампаног материјала  - Измена број 1 
 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012), Наручилац врши измену  конкурсне документације за ЈН 6-2015- Измена број 1 
 
Накнадним увидом у спецификације потребног материјала у оквиру конкурсне 
документације за ЈН 6-2015  је уочено да су се техничком грешком у оквиру спецификација 
нашле ставке за којима је у 2015 години престала потреба. 
 
1. На основу горе наведеног Наручилац врши Измену конкурсне документације у делу 
Обрасца структуре цена са техничком спецификацијом штампаног материјала   
( Образац бр. 5)  на страни  27 од 33 и на страни 28 од 33, тако што се бришу ставке под 
редним бројевима:  
 
63. Логопедски картон- ком 350 
77.Спецификација услуге, лека и материјала- ком 50 
80. Упут за Ехо – ком 50 
82. Социјалпсихијатријски лист- ком 1000 
83.Обрачунска потврда- блок 2 
89. Упут специјалисти интерни – ком 300 
 
Наручилац ће из Обрасца структуре цена ( Образац бр.5) обрисати горе наведене ставке 
под горе наведеним редним бројевима, али неће мењати укупан број и редослед ставки у 
оквиру спецификација ( Образац бр. 5)  из  разлога што је конкурсном документацијом за 
ЈН 6-2015 предвидео преузимање узорака и обележавање истих по редним бројевима. 
 
 
Измењен Образац структуре цена са техничком спецификацијом штампаног материјала  
( Образац  број  5)  налази се у саставу овог документа. 
 
Овај документ се обавезно доставља уз понуду. 
 
С'поштовањем 
 
                                                                         Комисија за  јавну набавку ЈН 6-2015 
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Образац бр. 5  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА ТЕХНИЧКОМ  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

                                                               ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Redni 
 broj 

Specifikacija 
Jed 

mere 

 
Količina 

Pojedinačn
a cena 

 ( cena po 1 
kom) bez 

PDV-a 

Ukupno 
bez Pdv-a 

 
Opis 

1 2    3 4 5 6=(4x5) 7 

1 Protokol bolesnika obr. 2-01-sr kom. 
200   200 lista,  80 gr., tvrdi povez,  

zakonom propisan 

2 
Protokol zdrastvenog vaspitanja obr.2-05-
sr kom. 

35   200 lista,  80 gr.,  tvrdi povez,  
zakonom propisan 

3 Protokol operisanih obr.2-03-sr kom. 
1   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez , 

zakonom propisan 

4 Dnevnik rada zubne ambulante kom. 
1   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez,  

zakonom propisan 

5 
Protokol za laboratoriju (reg. rezultata 
med. rada) 2-02sr kom. 

8   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez, 
zakonom propisan 

6 Knjiga sisematskih pregleda radnika kom. 
1   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez, 

zakonom propisan 

7 Knjiga zaraznih obolenja 3-12-sr kom. 
1   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez , 

zakonom propisan 

8 Protokol-izestaj o primljenim vakcinama kom. 
1   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez, 

zakonom propisan 

9 Knjiga nezaraznih bolesti  kom. 
1   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez, 

zakonom propisan 

10 Knjiga opojnih droga 3-10-sr kom. 
4   200 lista, 80 gr.,  tvrdi povez, 

zakonom propisan 

11 Registar kartoteke 4-00 sr kom 
10   200 list., 80 gr., tvrdi povez, siveno, 

azbuka, zakon.pr. 

12 
Zdrastveni karton opsti obr.1-01sr 

kom 
4000   250 gr., (samoa) zakonom 

propisan 

13 
Zdrastveni karton pred.skol. Deca obr.1-
02-sr kom. 

1000   250gr.,  (samoa) zakonom 
propisan 

14 
Zdrastveni karton skol. Deca1-03-sr 

kom. 
2000   250 g.,  (samoa) zakonom 

propisan 

15 
Zdrastveni karton porodice obr.1-05-sr 

kom. 
1500   250 gr.,  (samoa), zakonom 

propisan 

16 
Karton za vozace 

kom. 

2500   250gr- korica, 80gr-uverenje, 
70gr-zahtev i ostalo ,  
zakonom propisan 

17 
Stomatoloski karton za decu obr.1-06-sr 

kom 
3000   250 gr.,  (samoa), zakonom 

propisan 
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18 
Stomatoloski karton obr. 1-07-sr 

kom 
3000   250 gr.,  (samoa), zakonom 

propisan 

19 Karton stom. Ulozak za decu 1-06/1 kom. 
3000   

250 gr.,  zakonom propisan 

20 Karton stom. Ulozak za odrasle 1-07/1 kom. 
3000   

250 gr.,  zakonom propisan 

21 Karton stom. Ulozak bez statusа 1-07/4 sr kom. 
3000   

250 gr.,  zakonom propisan 

22 Karton stom. Oral. Hirurgija 1-07/2 sr kom 
1700   

250 gr.,  zakonom propisan 

23 Karton stom. Protetika 1-07/3 sr kom. 
300   

250 gr., zakonom propisan 

24 Karton ortopedije vilice kom. 
300   

250 gr.,  zakonom propisan 

25 
Karton za sistmatski pregled odojčadi i 
dece od 1-6 god. kom 

1000   
250 gr.,  zakonom propisan  

26 
Karton za sistmatski pregled osnovnog 
obrazovanja kom. 

2000   
250 gr.,  zakonom propisan 

27 
     

Karton imunizacije obr. Br. 6 
kom. 

100   
250 gr.,  zakonom propisan 

28 Lični karton imunizacije obr. Br. 7 kom. 
950   

170 gr.,  zakonom propisan 

29 
Uput specijalisticki obr. 03-2 

kom. 
30000   80 g.,  (boja plava. A4), 

zakonom propisan 

30 
Uput lekarskoj komisiji 03-4 

kom. 
6000   80 gr.,  (boja plava, A4) 

zakonom propisan 

31 Uput za stacionarno lecenje 03-3 kom. 
9000   80 gr.,  (boja zelena, A4), 

zakonom propisan 

32 Evidencija o poseti 1-01/1 sr kom. 
30000   80 gr., (boja crna, A3), 

zakonom propisan 

33 Patronazni list 1-05/1 sr kom. 
2500   80 gr, (boja crna, A4), 

zakonom propisan 

34 Obrazac ZOR-X kom. 
8500   80 gr., (boja crna, A5), 

zakonom  propisan  

35 Prijava zarazne bolesti obr.DI-07/1 kom. 
100   NCR, (boja crna, crvena, A4), 

zakonom pr. 

36 Prijava maligne neoplazme obr.3-35-86 kom. 
100   80 gr., (boja crna, A5), 

zakonom  propisan  

37 
Prijava hronicnog nezaraznog obolenja  
obr br. 2 kom. 

100   250 gr., (boja braon, A5), 
zakonom propisan 

38 Odjava  obr. Br.3 kom. 
100   250 gr.,  (boja zelena, A6), 

zakonom propisan 

39 Obrazac br.SI-06 kom. 
20  

 
 

80 gr.,  zakonom propisan 

40 
Prijava oboljenj - smrti od zarazne bolesti 
obr. Br.1 kom. 

150   80 gr ., (boja crna, A5),  
zakonom propisan 

41 Uput za laobratoriju 03-1 kom. 
9500   

80 g.,  zakonom propisan 

42 
Izvestaj o privremenoj sprecenosti za rad 
- doznake obr.  03-6 blok 

120   80 g.,  (boja crna, A4), 
zakonom  propisan  

43 Izvestaj o periodicnom pregledu  blok. 
2   NCR, (boja plava, A4), 

zakonom propisan 

44 Izvestaj o prethodnom pregledu blok 
1   NCR, (boja crna, A4), 

zakonom propisan 

45 Lekarsko uverenje za vozace obr. Br. 1 kom. 
600   80 gr., (boja zelena,crna, A4) 

zakonom pro. 

46 
Lekarsko uverenje (uverenje o 
zdravstvenom stanju) kom 

180   
80 gr.,  zakonom propisan 

47 Nalog za injekcije 03-7 blok 
185   80 gr., (boja crna, B6), 

zakonom propisan 
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48 Obrazac Izabrani lekar blok 
24   NCR, (boja crna, A4) 

zakonom propisan 

49 Obrazac Participacija  RP blok 
1500   NCR, (boja crna, A6) 

zakonom propisan 

50 

Tekuca evidencija za lecenje usta i zuba 
5-06 sr 
 kom. 

10   
80 gr., (boja crna, A3) 
zakonom propisan  

51 

Dnevna evidencija o posetama 
stomatoloske zdrav. zastite  br.4-06-sr 
 
 kom. 

10   

80 gr., (boja crna, A3) 
zakonom propisan  

52 Specifikacija vanbolnickih usluga obr. A2 kom. 
10   

80 g.,  zakonom propisan 

53 

Predlog za vestacenje - invalidska  
komisija obr. Br. 1 
 kom. 

10   

80 gr.,  zakonom propisan 

54 
Uput za periodicni pregled 
 blok 

2   
NCR, zakonom propisan 

55 Uput za prethodni pregled blok 
2   

NCR, zakonom propisan 

56 
Obrazac 4-01 Sr Dnevna evidencija opste 
medicine kom 

50   
80 gr., zakonom propisan  

57 Nabavka naocara- ocna pomagala kom. 
1000   

80 gr.,  zakonom propisan 

58 Karton kosuljice za neuropsihijatriju kom 
600   

uzorak,  170 gr. 

59 Karton za fizikalnu medicinu- mali kom. 
10000   

uzorak,  250 gr. 

60 Karton za fizikalno lecenje- veliki kom 
5000   

uzorak,  250 gr. 

61 
Karton za sistematski pregled radnika -
preven. Pregleda kom 

750   
uzorak,  250 gr. 

62 Ocni karton kom. 
50   

uzorak,  250 gr. 

64 Karton za ultrazvuk trudnica kom 
800   

uzorak,  170 gr. 

65 
Karton razvojno savetovaliste 
 kom. 

1000   
uzorak,  250 gr. 

66 
Karton-fascikla za dojke 
 kom. 

200   
uzorak,  250 gr. 

67 
Karton -knjizica za dijabeticare 
 kom 

5000   
uzorak,  170 gr. 

68 Karton za ultrazvuk male karlice kom. 
700   

Uzorak   140 gr 

69 
Memorandum 
 kom. 

3000   
uzorak,  80 gr.  

         70 
Priznanice blagajna 
 blok 

40   
uzorak,  NCR 

71 
Radna lista za zubnu tehniku 
 blok 

10   
uzorak,  80gr. 

72 
Opravdanje za skolu 
 blok 

170   
uzorak,  80 gr. 

73 
Potvrda za kolektiv 
 kom 

2000   
uzorak,  80 gr. 

74 Uput za laborat.mali (Urin,hemat,bioh.) kom. 
13500   

uzorak,  80 gr. 

75 
Priprema za skolu 
 kom. 

700   
uzorak,  80 gr. 

76 Visina tezina (devojčice,decaci) kom 
650   

uzorak,  80 gr . 
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78 
Recepti privatni 
 blok 

1200   
uzorak,  80 gr. 

79 Izveštaj o pregledu kukova kom. 
1000   

uzorak,  80 gr. 

81 
Neuropsihijatriski list 
 kom. 

1000   
uzorak, 80 gr. 

84 
Trebovanje kancelarijskog materijala 
 blok 

20   
uzorak,  NCR 

85 
Potvrda za dezurstvo 
 kom. 

5000   
uzorak,  80 gr. 

86 Uput za UZ kom. 1500   uzorak,  80 gr. 
87 PPS patronaza blok 10   uzorak,  80 gr. 

88 Uput za tranfuziju kom. 

100   

uzorak,  80 gr. 

90 Uput za zubni RO blok 
30   

uzorak,  80 gr. 

91 Zahtev za ispis kartona  blok 
40   

uzorak,  80 gr. 

92 Uput za prev. pregled ( format A3) kom. 
1500   

uzorak,  80 gr. 

93 Ulozak za fizikalni karton kom. 
2000   

uzorak,  140 gr. 

94 Istorija bolesti (Kucno lecenje) set 
600   

uzorak,  70 gr. 

95 Poziv za vakcinaciju- karton kom 
200   

uzorak, 160 gr. 

96 Dijagnoze za školsku decu kom. 
200   

uzorak, 80 gr. 

97 Izveštaj o posetama- školski dispanzer kom. 
200   

uzorak, 80 gr. 

98 Dijagnoze - predškolska deca kom. 
200   

uzorak, 80 gr. 

99 Izveštaj o posetama- predškolska deca kom 
200   

uzorak, 80 gr. 

100 Potvrda za upis u školu kom 
600   

uzorak, 80 gr. 

101 Test grafomotorike kom 
500   

uzorka, 80 gr. 

102 Test oralne praksije kom 
500   

uzorak, 80 gr. 

103 Globalni artikulacioni test kom 
500   

uzorak, 80 gr. 

104 Uložak za karton za ortopediju vilice kom 
500   

uzorak, 160 gr. 

105 Uložak za karton za oralnu hirurgiju kom 
300   

uzorak, 160 gr. 

106 
Uložak za karton za stomatološku 
protetiku kom 

300   
uzorak, 160 gr. 

107 Protokol patronažne posete kom 
20   

200 lista, 80 gr., tvrdi povez 

108 Interni uput ( predškolska deca)- očno kom 
1000   

uzorak, 80 gr. 

109 Interni uput ( predškolska deca)- ORL kom 
1000   

uzorak, 80 gr. 

110 
Interni uput ( predškolska deca)- 
stomatolog kom 

1000   
uzorak, 80 gr. 

111 Interni uput ( predškolska deca)- fizijatar kom 
1000   

uzorak ,  80 gr. 

112 Interni uput ( predškolska deca)- logoped kom 
1000   

uzorak, 80 gr. 

113 List za kontrolu trudnoce kom 
2000   

uzorak,  80 gr. 

114 Upitnik o zadovoljstvu zaposlenih  kom 
 

320 
  Uzorak , 80 gr,A4 format , 

štampa 1/1 
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                                                                                           Ukupno sa Pdv-om:___________________ 
 
 
 
 
Услови: 

   Начин и рок  плаћања: по испоруци и испостављеном рачуну у року од  90 дана. 
Рок плаћања је 90 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( 
Сл.гласник Рс'' бр. 119/2012) за кориснике средстава РФЗО,од дана испостављања рачуна  који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена испорука добара. Понуђачу није дозвољено да  захтева аванс. 

 
    Рок испоруке : У року од _______( највише 5 дана)   од уредно примљеног требовања  
 

Важење понуде:Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда____________( уписати) 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                       М.П                    Потпис овлашћеног лица 
 
 
____________                                                                                       ______________________ 
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115 
Upitnik o zadovoljstvu korisnika radom 
specijalističke službe  kom 

 
60 

  Uzorak , 80 gr,A4 format , 
štampa 1/1 

116 

Upitnik o zadovoljstvu korisnika radom 
službe opšte medicine,pedijatrije ili 
ginekologije set 

 
950 

  Uzorak , 80 gr,A4 format , 
štampa ( dva lista A4 
format,dvostrano) 

117 
Zadovoljstvo korisnika stomatološkom 
zdravstvenom zaštitom set 

 
20 

  Uzorak , 80 gr,A4 format , 
štampa ( dva lista A4 
format,dvostrano) 

   
 Ukupno bez 

Pdv-a 
  


