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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012 и 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013,104/13,86/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број 1348 од 9.6.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 1349 од 9.6.2016. године, припремљена је 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

 

ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

ЈНМВ бр. 4/16 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Назив прилога 

 1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  опис  добара,  
радова  или  услуга,  начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона  и 
упутство  како  се  доказује испуњеност тих услова 

4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
5. Образац понуде 
6. Модел уговора 

7. Образац структуре ценe  са упутством како  да  се попуни 

8. Образац трошкова припреме понуде 
9. Образац изјаве о независној понуди 

10. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
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Прилог бр.1   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма "Златибор", Чајетина 

Адреса: Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор 
Интернет страница: www.cigota.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 

3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке су добра –Лекови и медицинска средства 

    Шифра: 33600000 – фармацеутски производи 
        33100000  - медицинска опрема 
Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 16.6.2016. год. 
Јавно отварање понуда : 30.06.2016. године у 12 сати Малој сали Специјалне 
болнице. 

 
4. Циљ поступка 

 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт  

Лица за контакт:  
Љубиша Милекић, cigotaprof@gmail.com  
Христина Дабић, cigota.pravnasluzba@gmail.com  
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Прилог бр.2 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  опис  добара,  радова  

или  услуга,  начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
Предмет јавне набавке су добра – лекови медицинска средства ЈНМВ бр. 4/16 

Шифра – 33600000- фармацеутски производи  
       33100000- медицинска опрема 
Потребе наручиоца се односе на период од 12 (дванаест) месеци 
 

Предмет јавне набавке је обликован у 180 (стотинуосамдесет) партија 
 
Табела  1.1. Лекови  

Партиј

а 
ИНН ФО Јачина ЈМ* 

Количин

а 

за ЈН  

1 Mikonazol  oralni gel 40 g (2%) kom. 5 

2 
Aluminujum hidroksid 
 magnezijum silikat hidrat 

tableta 500 mg kut. 20 

3 Ranitidin 
prašak za 
rastvor za 
injekcije 

5 ml (10 mg) 
1 ml 

amp. 200 

4 Omeprazol 
gastrorezistentn

a 
kapsula 

20 mg kut. 10 

5 Pantoprazol 
Prašak za 
rastvor za 
injekcije 

40 mg amp. 20 

6 Pantoprazol 
gastrorezistentn

a 
tableta 

40 mg kut. 150 

7 Atropin sulfat 
rastvor za 
injekcije 

1 mg/ml amp. 5 

8 Hioscin-butil Bromid 
rastvor za 
injekcije 

1 ml 
(20 mg/ml) 

amp. 100 

9 
Pitofenon fenpiverinijum 
Bromid metamizol natrijum 

rastvor za 
injekcije 

5 ml (10 mg + 0,1 mg + 
2500 mg) 

amp 50 

10 Hioscin-butil bromid obložena tableta 10 mg kut. 50 

11 Metoklopramid 
rastvor za 
injekcije 

4 mg/2 ml amp 50 

12 Metoklopramid  tableta 10 mg kut. 25 
13 Ondansentron film tableta 4 mg kut. 70 
14 Laktuloza sirup 500 ml (66,7 g/100 ml) kut. 2 
15 Bisakodil dražeja 5 mg kut. 50 
16 Nifuroksazid kapsula 100 mg kut. 100 
17 Čista kultura soja Bacillus kapsula 35 mg kut. 100 

18 Inzulin humani 
rastvor za 
injekciju 

3 ml (100 IJ/ml) 
karpul

a 
20 

19 Metformin film tablete 1000 mg kut. 30 
20 Glimepirid tableta 2 mg kut. 10 
21 Holekalciferol oralne kapi 10 ml (20 000 IJ/ml) kom. 5 
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22 Kalcijum karbonat tableta 1 g kut. 5 

23 Tiamin 
rastvor 

za injekcije 
1 ml 

(100 mg/1 ml) 
amp 50 

24 Askorbinska kiselina 
rastvor za 
injekcije 

500 mg/5 ml amp 150 

25 Piridoksin injekcija 50 mg/2 ml amp 50 
26 Varfarin tableta 5 mg kut. 100 

27 Nadroparin-Kalcijum 
rastvor za 
injekcije 

0,3 ml (2850 IJ/0,3 ml) amp 8 000 

28 Gvožđe III hidroksid 
tableta za 
žvakanje 

100 mg kut. 20 

29 Folna kiselina tableta 5 mg kut. 10 

30 
Glukoza (glucosi infundibile 
5%) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (5%) kut. 500 

31 
Glukoza (glucosi infundibile 
10%) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (10%) kut. 30 

32 Hidroksi kobal amin 
rastvor za 
injekcije 

2500 mcg/2 ml amp 50 

33 Manitol 
rastvor za 
infuziju 

250 ml (20%) kut. 20 

34 
Natrijum hlorid (natrii chloridi 
infundibile) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml/0,9% kut. 500 

35 Propafenon 
rastvor za 
injekcije 

35 mg/10 ml amp 20 

36 
Kalijum hlorid, Kalcijum 
hlorid, Natrijum hlorid 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (8,6 g/l; 0,3 g/l; 
0,33 g/l) 

kut. 500 

37 Amiodaron 
rastvor za 
injekcije 

3 ml (150 mg/3 ml) amp 12 

38 
Epinefrin –Adrenalin 
(Adrenalin HCL 1:1000) 

injekcija 
1 mg/1ml amp 20 

39 Gliceril trinitrat 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1,6 ml           (1 mg/1,6 
ml) 

amp 10 

40 Gliceril tri nitrat  sprej 12,2 ml (0,4 mg/      ) kom. 5 

41 Gliceril tri nitrate 
subkingvalna 

tableta 
0,5 mg kut. 5 

42 Izosorbid Mononitrat tableta 20 mg kut. 10 
43 Hidro Hlor Tiazid tableta 25 mg kut. 10 

44 Furosemid 
rastvor za 
injekciju 

2 ml (10 mg/ml) amp 150 

45 Furosemid film tableta 40 mg kut. 40 
46 Spirinolakton tableta 25 mg kut. 2 
47 Propranolol tableta 40 mg kut. 70 

48 
Heparin Alantoin  
Deksapantenal 

gel 40 g kom. 150 

49 Metoprolol 
rastvor za 
injekciju 

5 ml (5 mg/5 ml) amp 30 

50 Metoprolol  film tableta 100 mg kut. 35 
51 Metoprolol sukcinat film tableta 95 mg kut. 2 
52 Bisoprolol tableta 5 mg kut. 15 
53 Amlodipin tableta 5 mg kut. 20 
54 Felodipin tableta 5 mg kut. 4 
55 Verapamil rastvor za 2 ml (5 mg/2 ml) amp 20 
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injekcije 
56 Verapamil  film tableta 40 mg kut. 15 
57 Verapamil film tableta 80 mg kut. 15 
58 Enalapril tableta 10 mg kut. 150 
59 Enalapril tableta 20 mg kut. 150 
60 Lizinopril tableta 20 mg kut. 20 
61 Ramipril tableta 2,5 mg kut. 20 
62 Ramipril tableta 5 mg kut. 20 
63 Mikonazol krem 30 gr (2%) kom. 10 
64 Klotrimazol krem 20 gr(1%) kom. 25 
65 Deksapantenol krem 30 gr (5%) kom. 20 
66 Hlor piramin mast 20 gr kom. 40 
67 Demetiden gel 30 gr(0,01%) kom. 5 
68 Gentamicin mast 15 gr (1000i.j/gr) kom. 40 
69 Sulfazin srebro krem 50 gr (1%) kom. 5 
70 Aciklovir  krem 5 gr (5%) kom. 5 
71 Alklometazon mast 20 gr(0,05%) kom. 5 

72 Fluocinolon, Acetat neomicin 
krem 15gr 

(25mg+33000000)/100g
r 

kom. 30 

73 
Klotrimazol 
Betametazon,Gentamicin 

krem 15gr(0,05%+1%+0,1%) kom. 10 

74 
Oktenidin,Dihidrohlorid,  
2-Fenoksi etanol 

boca sprej 50ml (0,1%+2%) kom. 20 

75 Pipemidna kiselina kapsula 200 mg kut. 70 

76 Deksametazon 
rastvor za 
injekcije 

1 ml (4mg/ml) amp 200 

77 
Metilprednizolon natrijum 
sukcinat 

injekcija 40 mg amp 400 

78 
Metilprednizolon natrijum 
sukcinat  

prašak i rastvor 
za injekcije 

40 mg amp 400 

79 Levotiroksin natrijum tableta 100 mcg kut. 10 
80 Propiltiouracil tableta 50 mg kut. 5 
81 Tiamazol tableta 20 mg kut. 20 

82 Glukagon  
prašak za 
injekcije 

1mg/1ml amp 4 

83 Amoksicilin kapsula 500 mg kut. 250 
84 Fenoksi metil penicillin tableta 1.200.000i.j. kut. 50 
85 Cefaleksin kapsula 500 mg kut. 200 
86 Sulfametaksazol,Trimetoprim tableta 400 mg+80mg kut. 70 
87 Eritromicin sukcinat film tableta 500 mg kut. 20 
88 Azitromicin kapsula 250 mg kut. 30 
89 Klindamicin kapsula 300 mg kut. 7 

90 
Amoksicilin,Klavulonska 
kiselina 

film tableta 1.000mg (875+125)mg kut. 10 

91 Ceftriakson 
prašak za 
injekcije 

1 gr amp 10 

92 Gentamicin 
rastvor za 
injekciju 

80 mg/2 ml amp 200 

93 Ciprofloksacin 
rastvor za 
injekciju 

100mg/50ml amp 10 

94 Ciprofloksacin film tableta 250 mg kut. 70 
95 Ciprofloksacin film tableta 500 mg kut. 100 
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96 Metronidazol tableta 250 mg kut. 25 

97 Diklofenak natrijum 
rastvor za 
injekciju 

3 ml( 75mg/3ml) amp 300 

98 Diklofenak natrijum film tablea 100 mg kut. 30 
99 Diklofenak natrijum supozitorija 25 mg kut. 15 

100 Ketoralak 
rastvor za 
injekciju 

30mg/ml amp 30 

101 Meloksikam 
rastvor za 
injekciju 

15mg/1,5ml amp 30 

102 Ibuprofen film tableta 400 mg kut. 100 
103 Ibuprofen film tableta 600 mg kut. 100 

104 Ketoprofen 
rastvor za 
injekciju 

2ml/100mg 
kut. 
amp 

30 

105 Nimesulid gel 30 gr(1%) kom. 5 
106 Diklofenak gel 40 gr (1%) kom. 200 
107 Acetil salicilna kiselina tableta 100 mg kut. 100 

108 Lidokain 
rastvor za 
injekciju 

35mg/3,5ml amp 10 

109 
Paracetamol,Propifenazon, 
Kofein, Kodein 

tableta 250+210+50+10mg kut. 100 

110 Tramadol  kapsula 50 mg kut. 5 
111 Acetil salicilna kiselina tableta 500 mg kut. 10 

112 Noraminofenazon,Metamizol 
rastvor za 
injekciju 

2,5gr/5ml amp 100 

113 Paracetamol tableta 500 mg kut. 300 

114 Diazepam 
rastvor za 
injekciju 

10mg/2ml amp 60 

115 Diazepam mikroklizma 5mg/2,5ml kut. 5 
116 Diazepam Tableta 5mg kut. 30 

117 Lorazepam 
rastvor za 
injekciju 

2,5mg/2ml amp 5 

118 Lorazepam tableta 2,5mg kut. 5 
119 Bromazepam tableta 1,5 mg kut. 45 
120 Bromazepam tableta 3 mg kut. 150 
121 Trimazolin, Fenilefrin kapi za nos 10ml(0,05+0,05%) kut. 100 
122 Pseudoefedrin,Ibuprofen tableta 30mg+200 mg kut. 50 

123 Sulbutamol 
rastvor za 

raspršćivanje 
10ml(5mg/ml) kom. 30 

124 Fenoterol,Ipatropijum bromid 
rastvor za 

raspršćivanje 
20ml(0,5mg+0,25mg/ml

) 
kom. 2 

125 Teofilin kapsula 250 mg kut. 30 

126 Aminofilin 
rastvor za 
injekciju 
i infuziju 

250mg/10ml amp 200 

127 Aminofilin retard tableta 350 mg kut. 30 

128 
Paracetamol,Hlorfeniramin, 
Pseupoefodol 

granule za decu 25+200+500mg kut. 1 

129 Hlorpiramin 
rastvor za 
injekciju 

20mg/2ml amp 50 

130 Loratadin tableta 10 mg kut. 100 
131 Levocetirizin dihlorid film tableta 5 mg kut. 5 

132 Dexametazon neomicin 
rastvor (kapi za 

oči) 
5ml(0,1%+0,35%) kom. 30 
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133 
Prednizolon,Tirotricin,Tetrakai
n 

rastvor kapi (za 
uši) 

10ml(0,1%+0,01%+1%) kom. 10 

134 Voda za injekcije rastvor 5 ml amp 700 
135 Medicinski ugalj tableta 250 mg kut. 5 
136 Kalijum hlorid tableta 1 gr(13,4mmol) kut. 5 
137 Dexapantenol  oribleta 120 mg kut. 20 
138 Pseudoefedrin,Ibuprofen tablete 60mg+400mg kut. 150 
139 Metamizol natrijum tablete 500 mg kut. 500 
140 Sulbutamol tablete 2 mg kut. 10 
141 Hidrokortizon,Oksitetraciklin mast 5 gr(1%+3%) kom. 30 
142 Hloranfenikol mast za oči 5 gr(1%) kom. 30 
143 Cinlokain polikrezulen mast 20 gr (10mg+50mg) kom. 4 
144 Meloksikan tablete 15mg kut. 10 
145 Asorbinska kiselina tablete 500mg kut. 10 
146 Hidrogen rastvor 30% L 10 
147 Asepsol rastvor 5% L 20 
148 Etanol rastvor 96% L 250 
149 Etakridin laktat prašak 50 gr kom. 1 
150 Glicerin gel 1000 gr kg 4 
151 Ultra gel za UZ i EKG-e gel 1000 gr kg 120 
152 Talk  prašak 1000 gr kg 2 
153 Acidi borici rastvor 1000 ml (3%) L 20 
154 Benzin medicinski rastvor 1000 ml L 10 
155 Polivinil pirolindon jodid rastvor 100 ml (10%) L 10 
156 Stanicid mast 15 gr kom 40 

 

Табела  1.2 Медицинска  средства  

Партија НАЗИВ ЈМ 
Количина 

по ЈН  

157 Flaster 5x5 kom. 500 
158 Hanzaplast kut. 50 
159 Nesterilna gaza m 3000 
160 Sanitetska vata kg 300 
161 Papirna vata kg 50 
162 Sistemi za infuziju sa filterom kom. 1500 
163 Sistemi sa filterom za infuziju bebi kom. 1500 
164 Intravenske kanile (braunile) kom. 150 
165 Kaliko zavoji 10cm x 5m kom. 1500 
166 Elastični zavoji 15cm x 5m kom. 10 
167 Špatule kut. 40 
168 Hirurške rukavice kut. 700 
169 Hirurške maske pak. 3 (100 kom.) 
170 Esmarkove poveske kom. 5 
171 Urinarni kateteri kom. 70 
172 Kese za urin kom. 100 
173 Trodelni nipro PVC špric 2 ml kom. 4500 
174 Trodelni nipro PVC špric 5 ml kom. 5000 
175 Trodelni nipro PVC špric 10 ml kom. 5000 
176 Trodelni nipro PVC špric 20 ml kom. 500 
177 PVC igle 26G kut. 200 
178 PVC igle 25G kut. 50 
179 PVC igle 21G kut. 200 
180 PVC igle 20G kut. 50 
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Предметно добро мора бити регистровано у Регистру медицинских средстава 
Агенције за лекове и медицинска средства Србије. 
Понуђач уз понуду доставља Решење Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије о упису предметног добра у Регистар медицинских средстава. 
Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар АЛИМС-а мора имати 
овлашћење од стране носиоца решења ради учешћа у предметној набавци. 
 
За нерегистроване лекове није потребно достављати решење о упису предметног 
добра у одговарајући регистар, издато од Агенције за лекове и медицинска средства 
РС. 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач не достави 
наведена решења, а у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени 
подаци јавно доступни. 
 
Захтев у погледу рока и места испоруке   
Место испоруке – на адресу наручиоца: Специјална болница за болести штитасте 
жлезде и боелсти метаболизма "Златибор", Ул. Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 
31315 Златибор. Испорука се врши сукцесивно, у року од 3 (три) дана од дана пријема 
наруџбенице. 
За нерегистроване лекове - не дуже од 3 дана од дана од добијања законом предвиђене 
документације за увоз и промет нерегистрованог лека. 
Количине исказане у конкурсној документацији су потребе наручиоца за период од 12 
(дванаест) месеци. 
Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном 
наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у 
понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара 
испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да 
изврши замену у року од 8 дана од дана пријема рекламације. У супротном, 
наручилац има право да раскине уговор. 
 
 

   Прилог бр.3 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави 
и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то: 
 
1) Услов : 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;  
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2)  Услов: 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, кривично 
дело 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 мита, кривично дело давања мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
мита, кривично дело 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 мита, кривично дело давања мита,  
kривично 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) Услов : Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време  подношењa понуде (чл. 75. ст. 2) Закона) 

Доказ:  
 

Правна лица 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време  подношењa понуда 
Предузетници 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
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као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време  подношењa понудe  
Физичка лица 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда 
  

4) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

 

Доказ:  
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе  

- 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 

 
5) Услов : 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:  
- Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет лековима (за 
партије у табели 1.1.), односно медицинским средствима (за партије у табели 1.2.).  

 
 
 

6) Услов: Технички капацитет за извршење преузетих обавеза. 
 
    Доказ:  
   Фотокопија саобраћајне дозволе за једно доставно возило. 

 

  7) Услов : 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(чл. 75. ст. 2. Закона) 

 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 
2 Закона). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. 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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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, а 
додатне услове испуњавају заједно.   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.   
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
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 
на основу извештаја за јавну набавку 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 пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре.  
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.  
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику.  
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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Прилог бр. 4 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач 
даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, 
правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго 
својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу 
са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, 
трошкове превода сноси понуђач. 

 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
(Прилепити образац дат у конкурсној документацији) 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.  
Понуду доставити на адресу: Специјална болница за болести штитасте жлезде и 
болести метаболизма "Златибор", Ул. Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 
Златибор, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара –  
лекова  и  медицин ских  помагала , ЈНМВ бр. 4/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 
30.06.2016. год.  до 11 часова. 
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 
16.6.2016. године. 

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 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

 
3. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
 
 

4. 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. 
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Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална 
болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Ул. Др 
Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор,,  са назнаком: 
„Измена  понуде  за  јавну  набавку мале вредности добара – лекова и 

медицинских помагала, ЈНМВ бр. 4/16 или 
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку мале вредности  добара – лекова и 

медицинских помагала, ЈНМВ бр. 4/16  или 
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку мале вредности добра – лекова и 

медицинских помагала, ЈНМВ бр. 4/16 или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара – лекова 

и медицинских помагала, ЈНМВ бр. 4/16 
 

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за 
адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти 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. 

 
5. 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 (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
6. Понуда са подизвођачем 

 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 
понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  
набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

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. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

Плаћање ће се вршити у року од 90 дана од дана фактурисања. 
 

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке   
Место испоруке – на адресу наручиоца: Специјална болница за болести штитасте 
жлезде и болести метаболизма "Златибор", Ул. Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 
31315 Златибор. 
Испорука се врши сукцесивно, у року од 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице. 
Количине исказане у конкурсној документацији су потребне наручиоца за период  од 12 
месеци. 
Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном 
наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у 
понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара 
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испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да 
изврши замену у року од 24 часа. У супротном, наручилац има право да раскине 
уговор. 
8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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  на  може 
мењати понуду. 
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У току реализације уговора до промена цена може доћи само у случају званичне 
промене цена лекова од стране Владе Републике Србије. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за 

извршење уговора о јавној набавци. 
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: cigota.pravnasluzba@gmail.com или факсом на број  
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031/841-182) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити  
на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 

бр.4/16 
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. 
 
13. 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 
подизвођач 

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. 
Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се 

налазе на списку негативних референци 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини  од  15%,  од  укупне вредности 
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уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30  (тридесет)  дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се  за  време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе,  важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора да се продужи. 

 
15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих 

се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 
 

16.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 

бројем поднера или истом понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
важења понуде, а уколико две или више понуда има исти рок важења понуда, изабраће 
се понуда понуђача који је у претходној години имао већи промет предметног добра. 
Наручилац ће затражити накнадно достављање доказа. 

  
17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
на e-mail cigota.pravnasluzba@gmail.com, факсом на број 031/841-141 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 
2 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  3 дана пре 
истека рока за подношење понуда. 
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја 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 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки . 
 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
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поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 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. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу складу са чланом 156. ЗЈН, у изнoсу  од  60.000,00  динара ,  на  број  жиро  
рачуна:  840-742221843-57, шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  97  50-016,  
сврха  уплате:  Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије.  
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138. - 167. 
Закона. 
 

18. Одбијање понуда 

Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне недостатке у 
складу са чланом 106. ЗЈН. 
 

19. Обустава поступка 

 Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са  чланом 
109. Закона о јавним набавкама : 
      а) уколико нису испуњени  услови за доделу уговора, 
      б) из објективних и доказивих разлога ,који се нису могли предвидети у време   
          покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак  
          оконча,односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном   
          набавком  због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно  
          наредних шест месеци. 

20. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној  набавци  ће  бити закључен  са  понуђачем  којем  је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
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. 
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� Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте! 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ : 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ 

ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ 

МЕТАБОЛИЗМА "ЗЛАТИБОР" 
 

31315 Златибор 

Улица Др Драгослава Зеке Смиљанића 30 

ПОНУДА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/16 

у отвореном поступку јавне набавке 

 ЛЕКОВА И МЕДИЦ. СРЕДСТВА 
 

ЗА ПАРТИЈЕ ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

ОБАВЕЗНО НАПИСАТИ ЗА КОЈЕ ПАРТИЈЕ СЕ ПОНУДА ОДНОСИ!!! 

НЕ ОТВАРАТИ!!! 
 

Датум и сат подношења 
(попуњава писарница) 
 
 
 

Редни број подношења 
 
 
 
 



 

Страна 21 од 46 
ЈНМВ бр. 4/16 

 
 

 

 

 

 

Прилог бр. 5 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр.___________________________од _________________________________ 

за јавну набавку ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ ПОМАГАЛА,  ЈНМВ бр. 4/16 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески  идентификациони   број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено за потписивање 
уговора 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

                       а) самостално 
                       б) са подизвођачем 
                       в) као заједничку понуду 
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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 
 
 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део   предмета   набавке   који   ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део   предмета   набавке   који   ће 
извршити подизвођач: 
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Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
 
 
 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 
1) 

 
Назив учесника у   заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у   заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у   заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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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 од места предвиђених у табели, 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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Понуда за испоруку  лекова и медицинских помагала, ЈНМВ бр. 4/16 
Табела 1.1. 

Партија ИНН ФО Јачина ЈМ 
Количина 

за ЈН  

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна 

вредност 

(за 

понуђену 

количину) 

Оригинално 

паковање 

Комерцијални 

назив 
Произвођач 

1 Mikonazol  oralni gel 40 g (2%) kom. 5      

2 
Aluminujum hidroksid 
 magnezijum silikat hidrat 

tableta 500 mg kut. 20      

3 Ranitidin 
prašak za rastvor 

za injekcije 
5 ml (10 mg) 

1 ml 
amp. 200      

4 Omeprazol 
gastrorezistentna 

kapsula 
20 mg kut. 10      

5 Pantoprazol 
Prašak za 
rastvor za 
injekcije 

40 mg amp. 20      

6 Pantoprazol 
gastrorezistentna 

tableta 
40 mg kut. 150      

7 Atropin sulfat 
rastvor za 
injekcije 

1 mg/ml amp. 5      

8 Hioscin-butil Bromid 
rastvor za 
injekcije 

1 ml 
(20 mg/ml) 

amp. 100      

9 
Pitofenon fenpiverinijum 
Bromid metamizol natrijum 

rastvor za 
injekcije 

5 ml (10 mg + 0,1 mg + 
2500 mg) 

amp 50      

10 Hioscin-butil bromid obložena tableta 10 mg kut. 50      

11 Metoklopramid 
rastvor za 
injekcije 

4 mg/2 ml amp 50      

12 Metoklopramid  tableta 10 mg kut. 25      

13 Ondansentron film tableta 4 mg kut. 70      

14 Laktuloza sirup 500 ml (66,7 g/100 ml) kut. 2      

15 Bisakodil dražeja 5 mg kut. 50      

16 Nifuroksazid kapsula 100 mg kut. 100      

17 Čista kultura soja Bacillus kapsula 35 mg kut. 100      

18 Inzulin humani 
rastvor za 
injekciju 

3 ml (100 IJ/ml) karpula 20      

19 Metformin film tablete 1000 mg kut. 30      
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20 Glimepirid tableta 2 mg kut. 10      

21 Holekalciferol oralne kapi 10 ml (20 000 IJ/ml) kom. 5      

22 Kalcijum karbonat tableta 1 g kut. 5      

23 Tiamin 
rastvor 

za injekcije 
1 ml 

(100 mg/1 ml) 
amp 50      

24 Askorbinska kiselina 
rastvor za 
injekcije 

500 mg/5 ml amp 150      

25 Piridoksin injekcija 50 mg/2 ml amp 50      

26 Varfarin tableta 5 mg kut. 100      

27 Nadroparin-Kalcijum 
rastvor za 
injekcije 

0,3 ml (2850 IJ/0,3 ml) amp 8 000      

28 Gvožđe III hidroksid 
tableta za 
žvakanje 

100 mg kut. 20      

29 Folna kiselina tableta 5 mg kut. 10      

30 
Glukoza (glucosi infundibile 
5%) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (5%) kut. 500      

31 
Glukoza (glucosi infundibile 
10%) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (10%) kut. 30      

32 Hidroksi kobal amin 
rastvor za 
injekcije 

2500 mcg/2 ml amp 50      

33 Manitol 
rastvor za 
infuziju 

250 ml (20%) kut. 20      

34 
Natrijum hlorid (natrii chloridi 
infundibile) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml/0,9% kut. 500      

35 Propafenon 
rastvor za 
injekcije 

35 mg/10 ml amp 20      

36 
Kalijum hlorid, Kalcijum 
hlorid, Natrijum hlorid 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (8,6 g/l; 0,3 g/l; 
0,33 g/l) 

kut. 500      

37 Amiodaron 
rastvor za 
injekcije 

3 ml (150 mg/3 ml) amp 12      

38 
Epinefrin –Adrenalin 
(Adrenalin HCL 1:1000) 

injekcija 
1 mg/1ml amp 20      

39 Gliceril trinitrat 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1,6 ml           (1 mg/1,6 
ml) 

amp 10      

40 Gliceril tri nitrat  sprej 12,2 ml (0,4 mg/      ) kom. 5      
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41 Gliceril tri nitrate 
subkingvalna 

tableta 
0,5 mg kut. 5      

42 Izosorbid Mononitrat tableta 20 mg kut. 10      

43 Hidro Hlor Tiazid tableta 25 mg kut. 10      

44 Furosemid 
rastvor za 
injekciju 

2 ml (10 mg/ml) amp 150      

45 Furosemid film tableta 40 mg kut. 40      

46 Spirinolakton tableta 25 mg kut. 2      

47 Propranolol tableta 40 mg kut. 70      

48 
Heparin Alantoin  
Deksapantenal 

gel 40 g kom. 150      

49 Metoprolol 
rastvor za 
injekciju 

5 ml (5 mg/5 ml) amp 30      

50 Metoprolol  film tableta 100 mg kut. 35      

51 Metoprolol sukcinat film tableta 95 mg kut. 2      

52 Bisoprolol tableta 5 mg kut. 15      

53 Amlodipin tableta 5 mg kut. 20      

54 Felodipin tableta 5 mg kut. 4      

55 Verapamil 
rastvor za 
injekcije 

2 ml (5 mg/2 ml) amp 20      

56 Verapamil  film tableta 40 mg kut. 15      

57 Verapamil film tableta 80 mg kut. 15      

58 Enalapril tableta 10 mg kut. 150      

59 Enalapril tableta 20 mg kut. 150      

60 Lizinopril tableta 20 mg kut. 20      

61 Ramipril tableta 2,5 mg kut. 20      

62 Ramipril tableta 5 mg kut. 20      

63 Mikonazol krem 30 gr (2%) kom. 10      

64 Klotrimazol krem 20 gr(1%) kom. 25      

65 Deksapantenol krem 30 gr (5%) kom. 20      

66 Hlor piramin mast 20 gr kom. 40      

67 Demetiden gel 30 gr(0,01%) kom. 5      

68 Gentamicin mast 15 gr (1000i.j/gr) kom. 40      

69 Sulfazin srebro krem 50 gr (1%) kom. 5      

70 Aciklovir  krem 5 gr (5%) kom. 5      
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71 Alklometazon mast 20 gr(0,05%) kom. 5      

72 Fluocinolon, Acetat neomicin 
krem 15gr 

(25mg+33000000)/100gr 
kom. 30      

73 
Klotrimazol 
Betametazon,Gentamicin 

krem 15gr(0,05%+1%+0,1%) kom. 10      

74 
Oktenidin,Dihidrohlorid,  
2-Fenoksi etanol 

boca sprej 50ml (0,1%+2%) kom. 20      

75 Pipemidna kiselina kapsula 200 mg kut. 70      

76 Deksametazon 
rastvor za 
injekcije 

1 ml (4mg/ml) amp 200      

77 
Metilprednizolon natrijum 
sukcinat 

injekcija 40 mg amp 400      

78 
Metilprednizolon natrijum 
sukcinat  

prašak i rastvor 
za injekcije 

40 mg amp 400      

79 Levotiroksin natrijum tableta 100 mcg kut. 10      

80 Propiltiouracil tableta 50 mg kut. 5      

81 Tiamazol tableta 20 mg kut. 20      

82 Glukagon  
prašak za 
injekcije 

1mg/1ml amp 4      

83 Amoksicilin kapsula 500 mg kut. 250      

84 Fenoksi metil penicillin tableta 1.200.000i.j. kut. 50      

85 Cefaleksin kapsula 500 mg kut. 200      

86 Sulfametaksazol,Trimetoprim tableta 400 mg+80mg kut. 70      

87 Eritromicin sukcinat film tableta 500 mg kut. 20      

88 Azitromicin kapsula 250 mg kut. 30      

89 Klindamicin kapsula 300 mg kut. 7      

90 
Amoksicilin,Klavulonska 
kiselina 

film tableta 1.000mg (875+125)mg kut. 10      

91 Ceftriakson 
prašak za 
injekcije 

1 gr amp 10      

92 Gentamicin 
rastvor za 
injekciju 

80 mg/2 ml amp 200      

93 Ciprofloksacin 
rastvor za 
injekciju 

100mg/50ml amp 10      

94 Ciprofloksacin film tableta 250 mg kut. 70      

95 Ciprofloksacin film tableta 500 mg kut. 100      
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96 Metronidazol tableta 250 mg kut. 25      

97 Diklofenak natrijum 
rastvor za 
injekciju 

3 ml( 75mg/3ml) amp 300      

98 Diklofenak natrijum film tablea 100 mg kut. 30      

99 Diklofenak natrijum supozitorija 25 mg kut. 15      

100 Ketoralak 
rastvor za 
injekciju 

30mg/ml amp 30      

101 Meloksikam 
rastvor za 
injekciju 

15mg/1,5ml amp 30      

102 Ibuprofen film tableta 400 mg kut. 100      

103 Ibuprofen film tableta 600 mg kut. 100      

104 Ketoprofen 
rastvor za 
injekciju 

2ml/100mg 
kut. 
amp 

30      

105 Nimesulid gel 30 gr(1%) kom. 5      

106 Diklofenak gel 40 gr (1%) kom. 200      

107 Acetil salicilna kiselina tableta 100 mg kut. 100      

108 Lidokain 
rastvor za 
injekciju 

35mg/3,5ml amp 10      

109 
Paracetamol,Propifenazon, 
Kofein, Kodein 

tableta 250+210+50+10mg kut. 100      

110 Tramadol  kapsula 50 mg kut. 5      

111 Acetil salicilna kiselina tableta 500 mg kut. 10      

112 Noraminofenazon,Metamizol 
rastvor za 
injekciju 

2,5gr/5ml amp 100      

113 Paracetamol tableta 500 mg kut. 300      

114 Diazepam 
rastvor za 
injekciju 

10mg/2ml amp 60      

115 Diazepam mikroklizma 5mg/2,5ml kut. 5      

116 Diazepam Tableta 5mg kut. 30      

117 Lorazepam 
rastvor za 
injekciju 

2,5mg/2ml amp 5      

118 Lorazepam tableta 2,5mg kut. 5      

119 Bromazepam tableta 1,5 mg kut. 45      

120 Bromazepam tableta 3 mg kut. 150      

121 Trimazolin, Fenilefrin kapi za nos 10ml(0,05+0,05%) kut. 100      

122 Pseudoefedrin,Ibuprofen tableta 30mg+200 mg kut. 50      
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123 Sulbutamol 
rastvor za 

raspršćivanje 
10ml(5mg/ml) kom. 30      

124 Fenoterol,Ipatropijum bromid 
rastvor za 

raspršćivanje 
20ml(0,5mg+0,25mg/ml) kom. 2      

125 Teofilin kapsula 250 mg kut. 30      

126 Aminofilin 
rastvor za 
injekciju 
i infuziju 

250mg/10ml amp 200      

127 Aminofilin retard tableta 350 mg kut. 30      

128 
Paracetamol,Hlorfeniramin, 
Pseupoefodol 

granule za decu 25+200+500mg kut. 1      

129 Hlorpiramin 
rastvor za 
injekciju 

20mg/2ml amp 50      

130 Loratadin tableta 10 mg kut. 100      

131 Levocetirizin dihlorid film tableta 5 mg kut. 5      

132 Dexametazon neomicin 
rastvor (kapi za 

oči) 
5ml(0,1%+0,35%) kom. 30      

133 Prednizolon,Tirotricin,Tetrakain 
rastvor kapi (za 

uši) 
10ml(0,1%+0,01%+1%) kom. 10      

134 Voda za injekcije rastvor 5 ml amp 700      

135 Medicinski ugalj tableta 250 mg kut. 5      

136 Kalijum hlorid tableta 1 gr(13,4mmol) kut. 5      

137 Dexapantenol  oribleta 120 mg kut. 20      

138 Pseudoefedrin,Ibuprofen tablete 60mg+400mg kut. 150      

139 Metamizol natrijum tablete 500 mg kut. 500      

140 Sulbutamol tablete 2 mg kut. 10      

141 Hidrokortizon,Oksitetraciklin mast 5 gr(1%+3%) kom. 30      

142 Hloranfenikol mast za oči 5 gr(1%) kom. 30      

143 Cinlokain polikrezulen mast 20 gr (10mg+50mg) kom. 4      

144 Meloksikan tablete 15mg kut. 10      

145 Asorbinska kiselina tablete 500mg kut. 10      

146 Hidrogen rastvor 30% L 10      

147 Asepsol rastvor 5% L 20      

148 Etanol rastvor 96% L 250      

149 Etakridin laktat prašak 50 gr kom. 1      

150 Glicerin gel 1000 gr kg 4      
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151 Ultra gel za UZ i EKG-e gel 1000 gr kg 120      

152 Talk  prašak 1000 gr kg 2      

153 Acidi borici rastvor 1000 ml (3%) L 20      

154 Benzin medicinski rastvor 1000 ml L 10      

155 Polivinil pirolindon jodid rastvor 100 ml (10%) L 10      

156 Stanicid mast 15 gr kom 40      

 

Табела 1.2.  

Партија НАЗИВ ЈМ 
Количина 

по ЈН  

Цена по јединици 
мере 

Укупна вредност 
(за понуђену 
количину) 

Произвођач 

157 Flaster 5x5 kom. 500    

158 Hanzaplast kut. 50    

159 Nesterilna gaza m 3000    

160 Sanitetska vata kg 300    

161 Papirna vata kg 50    

162 Sistemi za infuziju sa filterom kom. 1500    

163 Sistemi sa filterom za infuziju bebi kom. 1500    

164 Intravenske kanile (braunile) kom. 150    

165 Kaliko zavoji 10cm x 5m kom. 1500    

166 Elastični zavoji 15cm x 5m kom. 10    

167 Špatule kut. 40    

168 Hirurške rukavice kut. 700    

169 Hirurške maske pak. 3 (100 kom.)    

170 Esmarkove poveske kom. 5    

171 Urinarni kateteri kom. 70    

172 Kese za urin kom. 100    

173 Trodelni nipro PVC špric 2 ml kom. 4500    

174 Trodelni nipro PVC špric 5 ml kom. 5000    

175 Trodelni nipro PVC špric 10 ml kom. 5000    

176 Trodelni nipro PVC špric 20 ml kom. 500    

177 PVC igle 26G kut. 200    

178 PVC igle 25G kut. 50    

179 PVC igle 21G kut. 200    

180 PVC igle 20G kut. 50    
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Оразац понуде (Прилог бр. 5) обавезно доставити у електронској форми уз понуду. 

 

Рок важења понуде:_________________________________ 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________ 
 
Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________  
 

Датум                                                            М.П.    Понуђач  
___________________________        __________________________ 

  

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  
потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Прилог бр. 6 

 

Модел уговора о купопродаји  
лекова и медицинских помагала, ЈНМВ бр. 4/16 

 
 

Закључен уговор између: 
 

1.  Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 
"Златибор", Чајетина, Ул. Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, коју заступа 
в.д. директор др Жељко Стакић (у даљем тексту: наручилац), 
ПИБ:101072092, Мат.бр. 07221452, с једне стране  

и 
2.  "________________________" ______________, Улица __________________ 

бр. ____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: 
добављач) са жиро рачуном бр. ________________________________ код 
____________________ банке, ПИБ : ________________, Мат.бр. 
________________, с друге стране. 

 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је купопродаја лекова и медицинских средства у 
поступку јавне набавке мале вредности, на основу одлуке о додели уговора 
бр.___________од ___.___.2016.год. и понуде бр.________________ од 
__.___.2016.год. која је саставни део овог уговора. 
 

Члан  2. 
 Добављач се обавезује да испоручи лекове или медицинска средства у 
количинама наведеним у понуди, а које се односе на дванаестомесечне потребе 
наручиоца, у укупној вредности од _______________________ динара без ПДВ-а. 
 Уговор се закључује за следеће партије: _________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
 Укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи _______________ дин. 
 Рок важења понуде је _________ дана од дана отварања. 
 

Члан  3. 
 Добављач се обавезује да наведене количине испоручује сукцесивно према 
писаним наруџбинама од стране наручиоца, најкасније у року од 3 дана од дана 
пријема наруџбенице. 

За нерегистроване лекове - не дуже од 3 дана од дана добијања законом 
предвиђене документације за увоз и промет нерегистрованог лека. 
 Добављач се обавезује да количине наведене у наруџбеници, достави фцо 
магацин наручиоца - Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 
метаболизма "Златибор" –апотека. 
 Наручилац није у обавези да повуче целу количину уговорених добара за 
добијене партије. 



 

Страна 34 од 46 
ЈНМВ бр. 4/16 

 
 

 Наручилац може мењати количине по партијама у оквиру укупно уговорене 
вредности уговора. 

 

Члан 4. 
 За сваку појединачну испоруку добављач је дужан да испостави фактуру са 
позивом на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити 
у року од 90 дана од дана фактурисања. 
 

Члан 5. 
 У току реализације уговора до промена цена може доћи само у случају 
званичне промене цена лекова од стране Владе Републике Србије. 
 

Члан 6. 
Свака појединачна испорука из члана 3. овог уговора мора бити у погледу 

квалитета адекватна понуђеном квалитету датом у понуди која је саставни део овог 
уговора. 

Члан 7. 
Уколико наручилац након пријема сваке појединачне испоруке утврди да није 

испоштован квалитет дат у понуди или квалитет из наруџбенице, има право да 
предметну испоруку рекламира у целини или делу који квалитативно, односно 
квантитативно не одговара. 
 Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана рекламације поступи по истој, 
односно да испоручи нову количину која одговара по квалитету или да испоручи 
недостајућу количину. 
 

Члан 8. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји 
уколико: 

- добављач не испоручи робу у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице а за 
нерегистроване лекове - не дуже од 3 дана од дана добијања законом 
предвиђене документације за увоз и промет нерегистрованог лека; 

- добављач не поступи у складу са чланом 7. став 2. овог уговора 
- добављач захтева промену цене која није у складу са чланом 5. овог уговора. 

 

Члан  9. 
 У случајевима из члана 8. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном 
пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида 
предметни уговор из разлога наведених у члану 8. овог уговора. 

 

Члан 10.  
 Уговор се закључује на време од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања 
истог. 
 Уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до испоруке 
уговорене количине предметног добра, највише до износа из члана 2. овог уговора. 
 

Члан  11. 
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 За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе 
ЗОО. 
 У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати 
да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни 
суд у Ужицу. 
 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за 
сваку уговорну страну. 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА  
СПЕЦИЈАЛНУ БОЛНИЦУ                        ЗА ДОБАВЉАЧА  
В.Д. ДИРЕКТОРА       ДИРЕКТОР 
_________________________     __________________ 
др Жељко Стакић                     
 
 
 

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.  
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Прилог бр.7 

СТРУКТУРА ЦЕНА, ЈНМВ бр. 4/16 

Табела 1.1. 

Партија ИНН ЈМ 
Количина 

за ЈН  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност без 

 ПДВ-ом 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1 Mikonazol  oralni gel 40 g (2%) kom. 5   

2 
Aluminujum hidroksid 
 magnezijum silikat hidrat 

tableta 500 mg kut. 20 
  

3 Ranitidin 
prašak za rastvor 

za injekcije 
5 ml (10 mg) 

1 ml 
amp. 200 

  

4 Omeprazol 
gastrorezistentna 

kapsula 
20 mg kut. 10 

  

5 Pantoprazol 
Prašak za 
rastvor za 
injekcije 

40 mg amp. 20 
  

6 Pantoprazol 
gastrorezistentna 

tableta 
40 mg kut. 150 

  

7 Atropin sulfat 
rastvor za 
injekcije 

1 mg/ml amp. 5 
  

8 Hioscin-butil Bromid 
rastvor za 
injekcije 

1 ml 
(20 mg/ml) 

amp. 100 
  

9 
Pitofenon fenpiverinijum Bromid 
metamizol natrijum 

rastvor za 
injekcije 

5 ml (10 mg + 0,1 mg + 
2500 mg) 

amp 50 
  

10 Hioscin-butil bromid obložena tableta 10 mg kut. 50   

11 Metoklopramid 
rastvor za 
injekcije 

4 mg/2 ml amp 50 
  

12 Metoklopramid  tableta 10 mg kut. 25   
13 Ondansentron film tableta 4 mg kut. 70   
14 Laktuloza sirup 500 ml (66,7 g/100 ml) kut. 2   
15 Bisakodil dražeja 5 mg kut. 50   
16 Nifuroksazid kapsula 100 mg kut. 100   
17 Čista kultura soja Bacillus kapsula 35 mg kut. 100   

18 Inzulin humani 
rastvor za 
injekciju 

3 ml (100 IJ/ml) karpula 20 
  

19 Metformin film tablete 1000 mg kut. 30   
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20 Glimepirid tableta 2 mg kut. 10   
21 Holekalciferol oralne kapi 10 ml (20 000 IJ/ml) kom. 5   
22 Kalcijum karbonat tableta 1 g kut. 5   

23 Tiamin 
rastvor 

za injekcije 
1 ml 

(100 mg/1 ml) 
amp 50 

  

24 Askorbinska kiselina 
rastvor za 
injekcije 

500 mg/5 ml amp 150 
  

25 Piridoksin injekcija 50 mg/2 ml amp 50   
26 Varfarin tableta 5 mg kut. 100   

27 Nadroparin-Kalcijum 
rastvor za 
injekcije 

0,3 ml (2850 IJ/0,3 ml) amp 8 000 
  

28 Gvožđe III hidroksid 
tableta za 
žvakanje 

100 mg kut. 20 
  

29 Folna kiselina tableta 5 mg kut. 10   

30 Glukoza (glucosi infundibile 5%) 
rastvor za 
infuziju 

500 ml (5%) kut. 500 
  

31 Glukoza (glucosi infundibile 10%) 
rastvor za 
infuziju 

500 ml (10%) kut. 30 
  

32 Hidroksi kobal amin 
rastvor za 
injekcije 

2500 mcg/2 ml amp 50 
  

33 Manitol 
rastvor za 
infuziju 

250 ml (20%) kut. 20 
  

34 
Natrijum hlorid (natrii chloridi 
infundibile) 

rastvor za 
infuziju 

500 ml/0,9% kut. 500 
  

35 Propafenon 
rastvor za 
injekcije 

35 mg/10 ml amp 20 
  

36 
Kalijum hlorid, Kalcijum hlorid, 
Natrijum hlorid 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (8,6 g/l; 0,3 g/l; 
0,33 g/l) 

kut. 500 
  

37 Amiodaron 
rastvor za 
injekcije 

3 ml (150 mg/3 ml) amp 12 
  

38 
Epinefrin –Adrenalin 
(Adrenalin HCL 1:1000) 

injekcija 
1 mg/1ml amp 20 

  

39 Gliceril trinitrat 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1,6 ml           (1 mg/1,6 
ml) 

amp 10 
  

40 Gliceril tri nitrat  sprej 12,2 ml (0,4 mg/      ) kom. 5   
41 Gliceril tri nitrate subkingvalna 0,5 mg kut. 5   
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tableta 
42 Izosorbid Mononitrat tableta 20 mg kut. 10   
43 Hidro Hlor Tiazid tableta 25 mg kut. 10   

44 Furosemid 
rastvor za 
injekciju 

2 ml (10 mg/ml) amp 150 
  

45 Furosemid film tableta 40 mg kut. 40   
46 Spirinolakton tableta 25 mg kut. 2   
47 Propranolol tableta 40 mg kut. 70   

48 
Heparin Alantoin  
Deksapantenal 

gel 40 g kom. 150 
  

49 Metoprolol 
rastvor za 
injekciju 

5 ml (5 mg/5 ml) amp 30 
  

50 Metoprolol  film tableta 100 mg kut. 35   
51 Metoprolol sukcinat film tableta 95 mg kut. 2   
52 Bisoprolol tableta 5 mg kut. 15   
53 Amlodipin tableta 5 mg kut. 20   
54 Felodipin tableta 5 mg kut. 4   

55 Verapamil 
rastvor za 
injekcije 

2 ml (5 mg/2 ml) amp 20 
  

56 Verapamil  film tableta 40 mg kut. 15   
57 Verapamil film tableta 80 mg kut. 15   
58 Enalapril tableta 10 mg kut. 150   
59 Enalapril tableta 20 mg kut. 150   
60 Lizinopril tableta 20 mg kut. 20   
61 Ramipril tableta 2,5 mg kut. 20   
62 Ramipril tableta 5 mg kut. 20   
63 Mikonazol krem 30 gr (2%) kom. 10   
64 Klotrimazol krem 20 gr(1%) kom. 25   
65 Deksapantenol krem 30 gr (5%) kom. 20   
66 Hlor piramin mast 20 gr kom. 40   
67 Demetiden gel 30 gr(0,01%) kom. 5   
68 Gentamicin mast 15 gr (1000i.j/gr) kom. 40   
69 Sulfazin srebro krem 50 gr (1%) kom. 5   
70 Aciklovir  krem 5 gr (5%) kom. 5   
71 Alklometazon mast 20 gr(0,05%) kom. 5   

72 Fluocinolon, Acetat neomicin 
krem 15gr 

(25mg+33000000)/100gr 
kom. 30 
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73 
Klotrimazol 
Betametazon,Gentamicin 

krem 15gr(0,05%+1%+0,1%) kom. 10 
  

74 
Oktenidin,Dihidrohlorid,  
2-Fenoksi etanol 

boca sprej 50ml (0,1%+2%) kom. 20 
  

75 Pipemidna kiselina kapsula 200 mg kut. 70   

76 Deksametazon 
rastvor za 
injekcije 

1 ml (4mg/ml) amp 200 
  

77 Metilprednizolon natrijum sukcinat injekcija 40 mg amp 400   

78 Metilprednizolon natrijum sukcinat  
prašak i rastvor 

za injekcije 
40 mg amp 400 

  

79 Levotiroksin natrijum tableta 100 mcg kut. 10   
80 Propiltiouracil tableta 50 mg kut. 5   
81 Tiamazol tableta 20 mg kut. 20   

82 Glukagon  
prašak za 
injekcije 

1mg/1ml amp 4 
  

83 Amoksicilin kapsula 500 mg kut. 250   
84 Fenoksi metil penicillin tableta 1.200.000i.j. kut. 50   
85 Cefaleksin kapsula 500 mg kut. 200   
86 Sulfametaksazol,Trimetoprim tableta 400 mg+80mg kut. 70   
87 Eritromicin sukcinat film tableta 500 mg kut. 20   
88 Azitromicin kapsula 250 mg kut. 30   
89 Klindamicin kapsula 300 mg kut. 7   
90 Amoksicilin,Klavulonska kiselina film tableta 1.000mg (875+125)mg kut. 10   

91 Ceftriakson 
prašak za 
injekcije 

1 gr amp 10 
  

92 Gentamicin 
rastvor za 
injekciju 

80 mg/2 ml amp 200 
  

93 Ciprofloksacin 
rastvor za 
injekciju 

100mg/50ml amp 10 
  

94 Ciprofloksacin film tableta 250 mg kut. 70   
95 Ciprofloksacin film tableta 500 mg kut. 100   
96 Metronidazol tableta 250 mg kut. 25   

97 Diklofenak natrijum 
rastvor za 
injekciju 

3 ml( 75mg/3ml) amp 300 
  

98 Diklofenak natrijum film tablea 100 mg kut. 30   
99 Diklofenak natrijum supozitorija 25 mg kut. 15   

100 Ketoralak rastvor za 30mg/ml amp 30   



 

Страна 40 од 46 
ЈНМВ бр. 4/16 

 
 

injekciju 

101 Meloksikam 
rastvor za 
injekciju 

15mg/1,5ml amp 30 
  

102 Ibuprofen film tableta 400 mg kut. 100   
103 Ibuprofen film tableta 600 mg kut. 100   

104 Ketoprofen 
rastvor za 
injekciju 

2ml/100mg 
kut. 
amp 

30 
  

105 Nimesulid gel 30 gr(1%) kom. 5   
106 Diklofenak gel 40 gr (1%) kom. 200   
107 Acetil salicilna kiselina tableta 100 mg kut. 100   

108 Lidokain 
rastvor za 
injekciju 

35mg/3,5ml amp 10 
  

109 
Paracetamol,Propifenazon, 
Kofein, Kodein 

tableta 250+210+50+10mg kut. 100 
  

110 Tramadol  kapsula 50 mg kut. 5   
111 Acetil salicilna kiselina tableta 500 mg kut. 10   

112 Noraminofenazon,Metamizol 
rastvor za 
injekciju 

2,5gr/5ml amp 100 
  

113 Paracetamol tableta 500 mg kut. 300   

114 Diazepam 
rastvor za 
injekciju 

10mg/2ml amp 60 
  

115 Diazepam mikroklizma 5mg/2,5ml kut. 5   
116 Diazepam Tableta 5mg kut. 30   

117 Lorazepam 
rastvor za 
injekciju 

2,5mg/2ml amp 5 
  

118 Lorazepam tableta 2,5mg kut. 5   
119 Bromazepam tableta 1,5 mg kut. 45   
120 Bromazepam tableta 3 mg kut. 150   
121 Trimazolin, Fenilefrin kapi za nos 10ml(0,05+0,05%) kut. 100   
122 Pseudoefedrin,Ibuprofen tableta 30mg+200 mg kut. 50   

123 Sulbutamol 
rastvor za 

raspršćivanje 
10ml(5mg/ml) kom. 30 

  

124 Fenoterol,Ipatropijum bromid 
rastvor za 

raspršćivanje 
20ml(0,5mg+0,25mg/ml) kom. 2 

  

125 Teofilin kapsula 250 mg kut. 30   

126 Aminofilin 
rastvor za 
injekciju 

250mg/10ml amp 200 
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i infuziju 
127 Aminofilin retard tableta 350 mg kut. 30   

128 
Paracetamol,Hlorfeniramin, 
Pseupoefodol 

granule za decu 25+200+500mg kut. 1 
  

129 Hlorpiramin 
rastvor za 
injekciju 

20mg/2ml amp 50 
  

130 Loratadin tableta 10 mg kut. 100   
131 Levocetirizin dihlorid film tableta 5 mg kut. 5   

132 Dexametazon neomicin 
rastvor (kapi za 

oči) 
5ml(0,1%+0,35%) kom. 30 

  

133 Prednizolon,Tirotricin,Tetrakain 
rastvor kapi (za 

uši) 
10ml(0,1%+0,01%+1%) kom. 10 

  

134 Voda za injekcije rastvor 5 ml amp 700   
135 Medicinski ugalj tableta 250 mg kut. 5   
136 Kalijum hlorid tableta 1 gr(13,4mmol) kut. 5   
137 Dexapantenol  oribleta 120 mg kut. 20   
138 Pseudoefedrin,Ibuprofen tablete 60mg+400mg kut. 150   
139 Metamizol natrijum tablete 500 mg kut. 500   
140 Sulbutamol tablete 2 mg kut. 10   
141 Hidrokortizon,Oksitetraciklin mast 5 gr(1%+3%) kom. 30   
142 Hloranfenikol mast za oči 5 gr(1%) kom. 30   
143 Cinlokain polikrezulen mast 20 gr (10mg+50mg) kom. 4   
144 Meloksikan tablete 15mg kut. 10   
145 Asorbinska kiselina tablete 500mg kut. 10   
146 Hidrogen rastvor 30% L 10   
147 Asepsol rastvor 5% L 20   
148 Etanol rastvor 96% L 250   
149 Etakridin laktat prašak 50 gr kom. 1   
150 Glicerin gel 1000 gr kg 4   
151 Ultra gel za UZ i EKG-e gel 1000 gr kg 120   
152 Talk  prašak 1000 gr kg 2   
153 Acidi borici rastvor 1000 ml (3%) L 20   
154 Benzin medicinski rastvor 1000 ml L 10   
155 Polivinil pirolindon jodid rastvor 100 ml (10%) L 10   
156 Stanicid mast 15 gr kom 40   
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Табела 1.2. 
 

Партија НАЗИВ ЈМ 
Количина 

по ЈН  

Јединична 

цена без 

ПДВ-А 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

157 Flaster 5x5 kom. 500     
158 Hanzaplast kut. 50     
159 Nesterilna gaza m 3000     
160 Sanitetska vata kg 300     
161 Papirna vata kg 50     
162 Sistemi za infuziju sa filterom kom. 1500     
163 Sistemi sa filterom za infuziju bebi kom. 1500     
164 Intravenske kanile (braunile) kom. 150     
165 Kaliko zavoji 10cm x 5m kom. 1500     
166 Elastični zavoji 15cm x 5m kom. 10     
167 Špatule kut. 40     
168 Hirurške rukavice kut. 700     
169 Hirurške maske pak. 3 (100 kom.)     
170 Esmarkove poveske kom. 5     
171 Urinarni kateteri kom. 70     
172 Kese za urin kom. 100     
173 Trodelni nipro PVC špric 2 ml kom. 4500     
174 Trodelni nipro PVC špric 5 ml kom. 5000     
175 Trodelni nipro PVC špric 10 ml kom. 5000     
176 Trodelni nipro PVC špric 20 ml kom. 500     
177 PVC igle 26G kut. 200     
178 PVC igle 25G kut. 50     
179 PVC igle 21G kut. 200     
180 PVC igle 20G kut. 50     
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Стопа ПДВ-а _______________________________ 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
  

� „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а 
� „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом 
�  „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а 
� „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом 

 

Датум ____________________________   М.П.   Понуђач : _______________________________ 
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Прилог бр.8 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ* 

ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА ПОМАГАЛА 

ЈНМВ бр. 4/16 

 

 

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 трошкова у РСД 
  
  
  
  
  
  
 
Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

 

* Достављање овог обрасца није обавезно. 
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Прилог бр. 9 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 
 
 
 

И З Ј А В У  

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у  поступку  јавне  набавке мале вредности лекова и медицинских помагала, 
ЈНМВ бр. 4/16 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

  Датум:    М.П.   Понуђач: 
 
_________________________    _______________________ 

 
 
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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Прилог бр.10 

  

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ  

Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке мале вредности лекова и медицинских помагла, 

ЈНМВ бр. 4/16, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине . 

 

 
 

  Датум:    М.П.   Понуђач: 
 
_________________________    _______________________ 

 
 

 

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

 


