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На  основу  члана  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  Републике  Србије“ 
бр.124/12),  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних 
набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  („Службени  гласник  Републике  Србије“  бр.29/13, 
104/2013)  и  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  лекова  на  рецепт  са  листе  А  и  А1  и 
медицинских  помагала  добара  број  01‐531/1‐2013  од  30.12.2013.године,  наручилац  Дом  здравља 
Житиште, је припремио 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

   

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Дом здравља Житиште, Иве Лоле Рибара бр.16, 23210 Житиште,www.dzzitiste.rs 

 

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке: 

Поступак  јавне  набавке  добара  бр.13/2013  –  набавка  лекова  са  листе  А  и  А1  и  медицинских 

помагала, обликоване по партијама (по систему један лек/помагало – једна партија), спровешће се у  

отвореном поступку. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

   

1.3. Предмет јавне набавке: 

Предмет  јавне  набавке  је  набавка  добара  –  набавка  лекова  са  листе  А  и  А1  и  медицинских 

помагала по партијама. 

Процењена вредност јавне набавке под редним бројем 13/2013 износи 5.306.333,16 динара без 

ПДВа. 

1.4. Контакт: 

Олгица Најерица, тел. 023 821 010, 062 805 41 02, e‐mail: pravnica@dzzitiste.rs 

Мариника Спариосу Гереу, тел. 062 805 10 55. marinika.apoteka@gmail.com 

 

1.5.Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда: 
Начин и место подношења понуда: Понуде  са припадајућом документацијом,  достављају  се у 

затвореној  и  запечаћеној  коверти  на  адресу  наручиоца  –  Дом  здравља  Житиште,  Иве  Лоле  Рибара 
бр.16, 23210 Житиште,  са обавезном назнаком на лицу  коверте: „Не отварати  ‐ Набавка лекова на 
рецепт са листе А и А1 и медицинска помагала по партијама, партија бр._____“  (навести за које 
партије се конкурише) поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно 
навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е‐mail. 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 

10.02.2014.године до 11,00 часова.  

Последице  пропуштања  рока  одређеног  за  подношење  понуда:Понуда  која  буде  примљена 

након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 

 

1.6.Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда,  

као и времену и начину подношења пуномоћја: 

Место  отварања  понуда:  Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  у  просторијама  Дома  здравља 

Житиште, Иве Лоле Рибара бр.16, 23210 Житиште, у свечаној сали. 

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 10.02.2014.године у 11,30 часова. 

Време и начин подношења пуномоћја:Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 

лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење за учешће које ће предати 

Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. 

 

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

  Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 15 (петнаест) дана 

од дана  јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3  (три) дана од дана 

њеног доношења. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

  Опис  предмета  набавке:  Лекови  на  рецепт  са  листе  А  и  А1  и  медицинска 

помагала. 

  Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000 – фармацеутски производи.  

   

2.2. Опис партија:  

Предметна  јавна  набавка је обликована у 220 партија. 

Број и назив партија су наведени у табеларном делу обрасца понуде. 

   
 

III  ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

 КВАЛИТЕТ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

  Врста,  спецификација,  количина  и  опис  добара  која  су  предмет  јавне  набавке, 

детаљно су приказани у обрасцу бр.11 – табеларни део понуде. 

  Добра морају бити стандардног квалитета и са важећим дозволама (морају да су 

на листи лекова РФЗО), место испоруке је седиште наручиоца – Дом здравља Житиште. 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

4.1. Обавезни услови: 

  У  складу  са  чланом  75.  став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник 

Републике Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

    1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

    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; 

    3.)  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

    4.)  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; 

    5.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, 

    6)  да  поштује  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на 

раду  запошљавању  и  условима  рада,  заштите  животне  средине  и  да  поседује  права 

интелектуалне својине. 

 

4.2. Додатни услови: 
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1. Да је у периоду од 01.01.2011. године до 20.12.2013. године испоручио добра која 

су предмет јавне набавке у укупном износу од минимум 30.000.000,00 динара са 

ПДВ‐ом, 

2. Решење Агенције за лекове и медицинска средства, 

3. Финансијско обезбеђење. 

4.3.  Доказивање испуњености услова: 

  У  складу  са  чланом  77.  став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник 

Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. достављањем следећих доказа: 

    1.) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда; 

    2.)  извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежног  суда  и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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; 

    3.)  потврде  Привредног  и  Прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера 

забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог 

органа  није  регистровано    да  му  је  као  привредном  друштву  изречена  мера  забране 

обављања делатности; 

    4.)  уверења  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  да  је 

измирио  доспеле  порезе  и  доприносе  и  уверења  надлежне  локалне  самоуправе  да  је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

    5.) важећа дозвола Министарства здравља за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, 

  Докази  под  2),  3)  и  4)  не  могу  бити  старији  од  два  месеца  од  дана  отварања 

понуда. Докази се могу достављати и у неовереним копијама. 

  Уколико  је извршио упис у регистар понуђача,  понуђач није дужан да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова уз члана 75.став 1.тачка 1 до 4 

Закона. У овом случају потребно је да понуђач наведе да је уписан у регистар понуђача о 

чему понуђач доставља изјаву или копију решења о томе као доказ. 

  У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност додатних услова 

из члана 76. став 2. достављањем следећих доказа: 

1.) Оверене потврде наручилаца (купаца) о вредности испоручених добара која су 
предмет јавне наабвке у периоду од 01.01.2011. године до 20.12.2013.године. 

2.) Доставља решење АЛИМС‐а, 

3.) Доставља  регистровану  меницу  и  менично  овлашћење  на  износ  од  10%  од 

понуђене цене без ПДВа укупно за све партије за које конкурише. 
Уз  меницу  се  предаје  и  копија  картона  депонованих  потписа  и  одговарајуће 

менично  овлашћење.  Меница  треба  да  буде  оверена  печатом  и  потписана  од  стране 
лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.  

  Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, 

и платива на први позив и без права на приговор.  

Понуђачи уз понуду достављају: 
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–  регистровану  меницу  и  менично  овлашћење  за  озбиљност  понуде‐неопозива, 

без условна , без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности 

понуде, без ПДВ‐а, као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду или одбити да 

потпише уговор у колико његова понуда буде изабрана као најповољнија. Регистровану 

меницу достављају сви понуђачи. 

Када  понуђач  који  је  изабран  као  најповољнији,  потпише  уговор меница  коју  је 

доставио  као  гаранцију  за  озбиљност  понуде,  постаје  гаранција  за  добро  извршење 

посла,  која  је  наплатива  у  случајевима  предвиђеним моделом  уговора,  тј.  у  случају  да 

изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

   

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 

  Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

   

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

  Понуда  се  доставља  у  писаном  облику,  у  једном  примерку,  на  обрасцу  из 

конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена‐откуцана 

или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

  Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце 

односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се 

одбити.  

  Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком‐спиралом 

у  целини  и  запечаћени,  тако  да  се  не  могу  накнадно  убацивати,  одстрањивати  или 

замењивати  појединачни  листови,  односно  прилози,  а  да  се  видно  не  оштете  листови 

или печат. 

  Понуђач  подноси  понуду  у  запечаћеној  коверти,  тако  да  се  при  отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата. 

  Понуде,  са  припадајућом  документацијом,  достављају  се  у  затвореној  и 

запечаћеној  коверти  на  адресу  наручиоца  –  Дом  здравља  Житиште,  Иве  Лоле  Рибара 

бр.16,  23210  Житиште,  са  обавезном  назнаком  на  лицу  коверте:  „Не  отварати  – 

Набавка  лекова  на  рецепт  са  листе А  и  А1  и медицинских  помагала  по  партијама 

партија  бр._____“  (навести  за  које  партије  се  конкурише)  поштом,  или  лично  преко 

писарнице  наручиоца.  На  полеђини  коверте  обавезно  навести  пун  назив,  адресу,  број 

телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е‐mail. 

  Наручилац  ће  одбити  све  неблаговремене  понуде,  с  тим  да  ће  исте  након 

окончања  поступка  отварања  понуда,  неотворене  вратити  понуђачу,  са  назнаком  на 

коверти понуде да је неблаговремена. 

  Неблаговремена понуда  је  понуда  која  је  примљена од  стране наручиоца након 

истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији. 

  Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. 

  Одговарајућа  понуда  је  понуда  која  је  благовремена  и  за  коју  је  утврђено  да 

потпуно испуњава све техничке спецификације. 
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  Прихватљива понуда  је понуда  која  је благовремена,  коју  наручилац није  одбио 

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

  Наручилац ће понуду одбити ако: 
  1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

    2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана; 
    3.)  ако  понуда  садржи  друге  битне  недостатке  због  којих  није  могуће 
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 
    4.) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди. 
 

5.3.Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више 

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, 

 уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

  Понуђач  може  поднети  понуду  за  поједине  партије  или  за  све  партије.  Свака 

партија  се  посебно  оцењује.  Услови  везани  за  рок  важења  понуде,  место  испоруке, 

квалитет и рок за одложено плаћање су исти за све партије.   

   

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама: 

  Понуда са варијантама није допуштена. 

 

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде: 

  Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

  Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

  Свако  обавештење  о  изменама,  допунама  или  повлачењу  понуде  биће 

припремљено,  означено  и  достављено  са  ознаком  на  коверти  “Измена  понуде”  или 

“Повлачење понуде за  јавну набавку – Набавка лекова на рецепт са листе А и А1  и 

медицинска помагала  по партијама за партију бр._______– НЕ ОТВАРАТИ. 

  Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

 

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду 

 не може истовремено да учествује 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. 

 

5.7. Понуда са подизвођачем: 

  Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

  Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  ће  извршење  набавке  делимично 

поверити  подизвођачу  и  да  наведе  његов  назив,  као  и  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  је  дужан  да  за  сваког  подизвођача  достави  доказе  о  испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама. 
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5.8. Заједничка понуда: 

  Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

  Сваки  понуђач  из  групе  понуђача мора  да  испуни  обавезне  услове  из  члана 75. 

став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 

  Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе 

међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне  набавке,  а  који  обавезно 

садржи податке о: 

  1.)  члану  групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

    2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

    3.) понуђачу који ће издати рачун; 

    4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

    5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

  Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено  солидарно 

према наручиоцу. 

 

5.9. Захтеви у погледу места испоруке 

  Место испоруке  је Дом здравља Житиште, а трошкови испоруке падају на терет 

понуђача.   

5.10. Рок важења понуде: 

  Рок  важења  понуде  обавезно  се  наводи  у  понуди  и  не  може  бити  краћи  од  30 

(тридесет) дана од дана отварања понуде.  

 

5.11. Цена 

  Понуђач је дужан да својим потписом и овером у прописаном Обрасцу понуде и 

Обрасцу  техничке  (спецификације)  да  изјаву  да  је  сагласан  и  да  прихвата  званични 

ценовник Листе лекова РФЗО‐а. Цене су фиксне и не могу  се мењати за време важења 

уговора. Изузетно, цене   се могу мењати уколико дође до промене цене лека утврђене 

Листом  лекова  РФЗО,  односно  за  помагала  цене  утврђене  у  Списку  највиших  износа 

накнада за одређена помагала која се издају преко апотека. 

Цена  подразумева  превоз  возилима  понуђача  до  Fco  апотеке  које  послују  у 

саставу  Дома здравља Житиште. 

   

5.12. Заштита података: 

  Наручилац је дужан да: 

 чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

 чува  као  пословну  тајну  имена,  заинтересованих  лица  и  понуђача,  као  и 

податке  о  поднетим  понудама,  до  истека  рока  предвиђеног  за  отварање 

понуда. 
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  Неће  се  сматрати  поверљивим  докази  о  испуњености  обавезних  услова,  цена  и 

остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и 

рангирање понуде.  

 

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца: 

  Понуђач може, у писаном облику на адресу наручиоца – Дом здравља Житиште, 

Иве  Лоле  Рибара  бр.16,  23210 Житиште,  са  обавезном  назнаком  на  лицу  коверте:  „Не 

отварати  –  Набавка  лекова  на  рецепт  са  листе  А  и  А1    медицинска  помагала по 

партијама  “,  тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са 

припремањем  понуде.  Такође  додатна  појашњења  могу  се  тражити  путем  мејла 

pravnica@dzzitiste.rs 

  Све  додатне  информације  и  појашњења  у  вези  са  конкурсном  документацијом 

заинтересована лица могу тражити од наручиона, на наведене начине, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.   

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.   

   

5.14.Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његових подизвођача. 

  Наручилац може уз  сагласност понуђача да изврши исправке рачунских  грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

  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. 

   

5.15. Негативне референце: 

  Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  који  потврђује  да  понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

  Доказ може бити: 

    1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 

    2.)  исправа  о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

    3.) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

    4.)  рекламације  потрошача,  односно  корисника,  ако  нису  отклоњене  у 

уговореном року; 

    5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

    6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

    7.)  доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која 

нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
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  Наручилац  ће  понуду  понуђача  који  је  на  списку  негативних  референци  одбити 

као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

  Ако  предмет  јавне  набавке  није  истоврстан  предмету  за  који  је  понуђач  добио 

негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних 

обавеза. 

  Додатно  обезбеђење  испуњења  уговорних  обавеза  је  једна  сопствена,  соло 

меница која се може попунити на износ од 15% од понуђене цене без ПДВ‐а( уместо на 

износ од 10% од понуђене цене без ПДВа као што је наведено у тачки 4.3.).   

   
5.17.Критеријум за избор најповољније понуде: 

 

Дом  здравља Житиште  ће  доделити  уговор  применом  критеријума  „економски 
најповољнија  понуда“.  Оцењивање  и  рангирање  понуда  заснива  се  на  следећим 
елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:  
 

1.  Рок испоруке  10,00 пондера 

2.  Услови плаћања (касса сконто)   90,00 пондера 

  У К У П Н О  П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера 

       
 

1.  Рок испоруке  10,00 пондера 

   

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени рок испоруке предметних 
добара по партијама из  понуде, међу појединачним поднешеним понудама. 

Најкраћи  рок  испоруке  је  три дана  а  најдужи  седам.  Понуде  са  роком испоруке 
дужим од седам дана неће се бодовати. 
  Понуда  са најкраћим роком испоруке  добија максималан  број  пондера – 10,00 
пондера. 
  Остале понуде се вреднују по следећој формули: 
  РИ = ( РИ мин. / РИ понуде ) х 10,00 
  РИ – број пондера за елеменат критеријума – рок испоруке; 
            РИ мин. – најмањи рок испоруке за партију 
            РИ понуде – понуђени рок испоруке за партију из понуде која се оцењује. 
   

2.  Услови плаћања (касса сконто) 90,00 пондера 

 

  

Понуђени касса 
сконто 
30 дана 

% 

Понуђени 
касса сконто

60 дана 
% 

Понуђени 
касса сконто  

90 дана 
% 

          Пондери  
за услове плаћања 
              2+3+4 

1  2  3  4   5 

пон 1             

пон 2             

пон 3              

пон 4             

пон 5             
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  Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (касса сконто). 
  Понуда са најповољнијим условима плаћања добија максималан број пондера – 
90,00 пондера. 
  Остале понуде се вреднују по следећој формули: 
  УП = ( УП понуде. / УП мах) х 90,00 
  УП – број пондера за елеменат критеријума – услови плаћања (касса сконто); 
  УП макс. – Најповољнији услови плаћања;  
  УП понуде –Понуђени услови плаћања из понуде која се оцењује. 
  Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале. 
 
  Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати 
понуђачу који понуди повољније укупне услове плаћања (колона 5 у претходној табели). 
Уколико се појави ситуација да постоје два или више понуђача са истим бројем пондера 
и истим укупним условима плаћања,  наручилац ће доделу уговора извршити на тај 
начин што ће изабрати понуду понуђача чије потврде о испорученим добрима, која су 
предмет јавне набавке, имају већу вредност.  

   

5.18.Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача: 

  Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  

  Подносилац  захтева  за  заштиту  права  дужан  је  да  на  рачун  буџета  Републике 

Србије, број рачуна: 840‐742221843‐57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50‐

016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике 

Србије, уплати таксу у износу од 80.000,00 динара. 

  Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за 

подношење понуда или конкурсне документације  сматраће се благовременим уколико 

је  примљен  од  стране  наручиоца  најкасније  7  (седам)  дана  пре  истека  рока  за 

подношење понуда без обзира на начин достављања. 

  После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

  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  члана  149.  став  3. 

Закона о јавним набавкама, 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. 

  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  (два)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  заштиту 

права. 

 

5.19. Обавештење о року за закључење уговора: 

  Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

11



VI  ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Образац 1 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 
 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 
ПИБ 

 

 
РАЧУН 

 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ‐ директор 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

 
ТЕЛЕФОН 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e‐mail) 

 

 
Место и датум 

                                    Потпис овлашћеног лица  
 

          М.П:        __________________  
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Образац 2 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 

 

  Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је 

понуду  за  јавну  набавку  добара  бр.1/2014  –  Набавка  лекова  на  рецепт  са  листе  Аи  А1 

односно медицинска помагала по партијама , саставио и потписао 

 

____________________________________________________________________ 

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

у име и за рачун понуђача. 

 

_________________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

 

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица ‐ директора 

 

     (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача) 

 

 _____________________________ 

 

 

М.П.                                   Потпис одговорног лица ‐ директора 

 

      ______________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, 

односно  одговорно  лице  –  директор  овлашћеног  члана  Групе  понуђача,  образац  је 

неприменљив. 
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Образац 3 

   

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

Р.бр.  НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  ВРСТА ДОБАРА  
КОЈУ НУДИ 

%  УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

1   
 
 
 

   

2   
 
 
 

   

3   
 
 
 

   

   

 

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица  

 

          _____________________________ 

 

 

    Потпис овлашћеног лица 

 

М.П.        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац 4 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
 

 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 
ПИБ 

 
РАЧУН 

 

 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ‐ директор 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e‐mail) 

 

 

НАПОМЕНА:  ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА  СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА. 
 
Место и датум                    
                       Име и презиме овлашћеног лица  
 
        М.П.    ___________________ 
              Потпис овлашћеног лица  
 
 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац 5 

 
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
  Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр.1/2014 ‐ 
Набавка лекова на рецепт са листе А и А1 односно медицинских помагала по партијама . 

Овлашћујемо члана Групе _________________________________________ 
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

Пун  назив  и 
седиште  члана 
групе 

Врста добара 
коју нуди 

Учешће  члана 
групе  у  понуди 
(%) 

Потпис  одговорног 
лица  и  печат  члана 
групе 

Овлашћени члан 
 
 
 
 

     
________________ 
 
м.п. 

Члан групе 
 
 
 
 

     
______________ 
 
м.п. 

Члан групе 
 
 
 
 

     
______________ 
 
м.п. 

 
Место и датум            
                                       
___________________________ 
               
  Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
          М.П.  _______________________ 
             
                  Потпис овлашћеног лица  

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац 6 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 
ПИБ 

 

 
РАЧУН 

 

 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ‐ директор 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e‐mail) 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 
 
__________________          
    Место и датум                            ___________________________ 
                 

        Име  и  презиме 
овлашћеног лица  

 
 
          М.П.   __________________________ 
               

       Потпис овлашћеног лица  
 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац 7 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
Ред. 
бр. 

 
Врста трошка 

 
Износ без ПДВ‐а 

 
Износ са ПДВ‐ом 

1.     

2.     

3.     

4.       

5.       

6.       

7.       

8.     

9.     

10.     

  У К У П Н О:     

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде  тј.  да  попуни  образац  7.  Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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Образац 8 

 

ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА (КУПАЦА) О ВРЕДНОСТИ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 

Назив наручиоца:   

Седиште наручиоца:   

Улица и број:   

Адреса седишта: 

Телефон:   

Матични број: 

ПИБ:   

Место и датум издавања потврде:   

 
   
 
ПОТВРДА 
да је Понуђач (Добављач) 
 
_____________________________________________________________ 
(назив и седиште Понуђача (Добављача)) 
 
у  периоду  од  01.01.2011.  године  до  20.12.2013.године.,  Наручиоцу  (Купцу)  испоручио 
добра  која  су  предмет  јавне  набавке  у  укупној  вредности  од  ___________________ 
динара са ПДВ‐ом, а на основу уговора бр.____________, од ______________ и то: 
 

Укупна  вредност  у 
2011.год.,  у 
динарима  са  ПДВ‐
ом 

Укупна  вредност  у 
2012.год.,  у 
динарима  са  ПДВ‐
ом

Укупна  вредност  у 
2013.год.,  у 
динарима  са  ПДВ‐
ом

   

УКУПНО :

   
  Потврда  се  издаје  на  захтев Понуђача  (Добављача)  ради  учешћа на  тендеру  и  у 
друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:                      
 
м.п.                       Потпис овлашћеног лица 

 
____________________ 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.  
 
 
 
 

19



Образац 9 
Модел уговора 

(понуђач попуњава, парафира 
и оверава сваку страну, чиме потврђује 

елементе  датог модела уговора) 
 
 
 
 
 
 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Лекови на рецепт – са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала по партијама 
Ред. бр.13/2013 

 
 
 
Закључен дана________ 2014. између: 
 
1. Дом  здравља  Житиште,  И.Л.Рибара  16,  Житиште  (у  даљем  тексту:наручилац),  кога 
заступа директор Лоди Г.др Габор и  
 
 
2.    ____________________  из  _____________,  ул.  __________________  бр___,  ПИБ 
__________,  МБ  _______________  (у  даљем  тексту:  понуђач),  кога  заступа 
______________________________. 
 
 

Члан 1. 
  Наручилац  је  према  члану  53.  ст.1.    Закона  о  јавним  набавкама  (Сл.гласник  РС 
бр.124/12), а на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке 
обликоване по партијама за јавну набавку добара ‐ Лекови на рецепт са Листе лекова А и 
А1 и медицинско техничка помагала по партијама Ред. бр.13/2013 објављеног на Порталу 
јавних  набавки 31.12.2013.г.  као  и  на  интернет  страници  наручиоца,  спровео  отворени 
поступак јавне набавке наведених добара.  
Понуђач је доставио понуду бр.___________ за партије 
бр:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____која у потпуности одговара траженим захтевима наручиоца и условима из 
конкурсне документације, која је саставни део овог уговора као прилог на ЦД‐у или УСБ‐
у. 
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Члан 2. 

 
  Понуђач се обавезује да ће добра из члана 1. став 2. овог Уговора  испоручити по 
појединачним ценама из понуде која чини саставни део овог уговора.    
  Укупна  цена  добара  по  партијама  за  које  се  закључује  уговор  садржана 
прихваћеној понуди која чини саставни део овог уговора.  
  Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 
  Изузетно,  цене  се  могу  мењати  уколико  дође  до  промене  цене  лека  утврђене 
Листом  лекова  РФЗО,  односно  цене  за  помагала  у  Списку  највиших  износа  накнада  за 
одређена помагала која се издају преко апотека.   
  Наручилац  ће  извршити  плаћање    вирманом  у  роковима  према  прихваћеној 
понуди која чини саставни део овог уговора.  
  Понуђач одобрава наручиоцу повољности у погледу услова плаћања у  складу са 
прихваћеном понудом из члана 1. став 2. овог уговора, која чини његов саставни део. 
  Наручилац ће испоручену робу плаћати у роковима према прихваћеној понуди из 
члана 1. став 2. овог уговора, која чини његов саставни део. 
  Плаћање се врши на основу фактура које ће се наручиоцу достављати приликом 
сваке испоруке добра у папирној форми.  
  Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  одобрене  повољности  везане  за  услове 
плаћања обрачунавају  једанпут месечно, крајем месеца, а о начину уплате обрачунатог 
купац ће благовремено обавестити продавца. 
  Уговорне  стране  прихватају  укупну  цену  од  _____________  динара  без  ПДВ‐а, 
односно  јединичне  цене  из  понуде  извршиоца  број  __________од  ________.године,  а 
које су исказане у напред наведеној понуди који чини саставни део овог уговора.  
 

Члан 3. 
 
  Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора достави једну 
сопствену, соло меницу као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза и то: 

‐ меницу  за добро извршење посла  (која  се може попунити на износ од 10%  од 
понуђене цене без ПДВ‐а). 
  Уз  меницу  се  предаје  и  копија  картона  депонованих  потписа  и  одговарајуће 
менично  овлашћење.  Меница  треба  да  буде  оверена  печатом  и  потписана  од  стране 
лица  овлашћеног  за  располагање  финансијским  средствима.  Картон  депонованих 
потписа  који  се  прилаже  мора  бити  издат  од  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у 
меничном овлашћењу.  
  Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на 
приговор.  
 

Члан 4. 
 
  Уколико  за  време  трајања  овог  Уговора  неки  од  испоручених  лекова,  који  су  се 
приликом  испоруке  налазили  на  Листи  лекова  РФЗО,  одлуком  РФЗО  не  буду  више  на 
Листи лекова, наручилац може извршити повраћај тих лекова понуђачу. 
  Уз враћене лекове наручилац  ће понуђачу доставити Записник о повраћају лекова 
на основу кога ће му Понуђач издати књижно писмо‐одобрење у року од 7 дана од дана 
враћања лекова. 
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Члан 5. 
 
  Уколико за време трајања овог Уговора, у складу са Одлуком о највишим ценама 
лекова  за  хуману  употребу  или  Одлуком  произвођача  или  велетрговине,  односно 
Правилником  о  Листи  лекова  који  се  прописују  на  терет  средстава  обавезног 
здравственог  осигурања,  дође  до  смањења  цене  испоручених    лекова,    наручилац  ће 
сачинити Записник о количинама лекова који нису продати и који се налазе на залихама 
наручиоца. 
  Понуђач се обавезује да наручиоцу, у року од 7 дана од дана добијања записника, 
за разлику у цени изда књижно писмо‐одобрење (затечене залихе лекова код наручиоца 
x разлика у цени). 
 

Члан 6. 
  Уколико наручилац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је 
достављена  уз  испоручену  робу  ‐  лекове  који  се  налазе  на  Листи  лекова  који  се  
прописују  и  издају  на  терет  средстава  обавезног  здравственог  осигурања  (у  даљем 
тексту:  Листа  лекова)  и  медицинско‐техничких  помагала  која  се  прописују  и  издају  на 
терет  средстава  обавезног  здравственог  осигурања  понуђач  му  неће  зарачунавати 
камату,  уколико  је  до  доцње  дошло  због  тога  што  Републички  фонд  за  здравствено 
осигурање – филијала Зрењанин, није извршио плаћање наручиоцу у року од 120 дана од 
дана испостављања сваке појединачне фактуре за издате лекове/помагала. 
 

Члан 7. 
 
  Понуђач  се обавезује да изврши испоруку добара  сукцесивно,  према потребама 
наручиоца. 
 

Члан 8. 
 
  Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи добра у року из понуде.  
  Место испоруке  је Fco  апотекe купца на територији општине Житиште,  а  трошкови 
испоруке падају на терет понуђача. 
 

Члан 9. 
 
  Понуђач даје наручиоцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Понуђач 
гарантује  да  ће  сва  испоручена  добра  у  потпуности  одговарати  техничким 
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације. 
  Понуђач се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да 
буде приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом (превод, сагласности 
и  остала  неопходна  документација),    која  доказује  право  пуштања  тих  производа  у 
промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима. 
  Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које 
време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да 
узорке  робе  из  било  које  испоруке  достави  независној  специјализованој  институцији 
ради анализе. 
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  У  случају  када  независна  специјализована  институција  утврди  одступање  од 
уговореног квалитета робе, трошкови анализе падају на терет  понуђача. 
  Кванитативни  пријем  робе  врши  се  приликом  пријема  робе  у  присуству 
овлашћених представника понуђача и наручиоца. 
  Сви  видљиви  недостаци  морају  бити  констатовани  приликом  испоруке, 
Записником  који  ће  потписати  овлашћени  присутни  представници  уговорних  страна. 
Евентуалне рекламације од стране наручиоца морају бити сачињене у писаној форми и 
достављене Испоручиоцу у року од 24 часа. 
  Ако  се  записнички  утврди  да  роба  коју  је  понуђач  испоручио  наручиоцу  има 
недостатке  и  скривене  мане,  понуђач  мора  исте  отклонити  у  року  од  3  дана  од  дана 
сачињавања Записника о рекламацији. 
 

Члан 10. 
 
  Уговорне  стране  се  могу  привремено  или  трајно  ослободити  испуњења 
уговорених обавеза или тражити раскид Уговора у случају настанка више силе. 
  Виша  сила  су  такви  правни  или  фактички  догађаји  које  уговорне  стране  нису 
узроковале својим понашањем, нити су могле спречити њихов настанак. 
  Уговорна  страна  која  је  због  више  силе  привремено  или  трајно  спречена  да 
испуњава  уговорне  обавезе  дужна  је  о  томе  без  одлагања  да  писмено  обавести  другу 
уговорну страну,са предлогом за превазилажење настале ситуације. 
  Друга  уговорна  страна може  да  се  упусти  у  изналажење  решења  ситуације  због 
настанка више силе или да једнострано раскине уговор. 
 

Члан 11. 
 
  Уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  од  стране  овлашћених  представника 
уговорних страна.  
  Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза.  
  Уговор  се  може  раскинути  писменим  захтевом  једне  од  уговорних  страна  уз 
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева. 
  Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
  За  све  што  није  регулисано  овим  уговором,  примењиваће  се  одредбе  Закона  о 
облигационим односима. 

Члан 12. 
 

У случају спора уговорне стране су сагласне да је надлежан Суд у Зрењанину 
 

Члан 13. 
 
  Овај уговор  је сачињен у 4  (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 
страна задржава по 2  (два) примерка и сматра се закљученим када га потпишу и овере 
обе уговорне стране. 
 
ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                    ЗА НАРУЧИОЦА 
 
_________________                                                                     __________________ 
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Образац 10 
 
Општи подаци о Понуђачу: 
Назив и седиште:__________________________________ 
Матични број: ____________________________________ 
ПИБ: ____________________________________________ 
Особа за контакт: _________________________________ 
 
    На  основу  објављеног  позива  за  доделу  уговора  за  јавну  набавку  добара 
бр.13/2013 – Набавка лекова на рецепт са листе А и А1 односно медицинских помагала 
по партијама, 
 
  достављамо 
 

ПОНУДУ бр._________ 
 
    Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним 
условима  из  конкурсне  документације,  поштујући  све  важеће  прописе  и  стандарде,  на 
начин: 
 
1.)     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима 
 
 
2.)  Рок  за  испоруку  добара  од  ______  (____________________)  дана  од  дана  пријема 
  поруџбине (не дужи од 3 дана). 
 
3.)  Рок  важења  понуде  износи  _____  (_____________)  дана  од  дана  отварања 
  понуда (не краћи од 30 дана). 
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Образац 11 
Табеларни део понуде 
 
Leko
vi sa 
liste 
A i 
A1 

P
A
R
TI
JA
 

INN  NAZIV LEKA  FO  PAKOVANJE I JAČINA 

JE
D
IN
IC
A
 

M
ER

E 

K
O
LI
Č
IN
A
 

POJEDINAČ
NA 

VREDNOST 

1  aciklovir  Aciklovir, Zdravlje  tablete  25 po 200 mg  kutija  25  672,50  16.812,50 

2  alfakalcidol  Alpha D3, Zdravlje  kapsule  30 po 1 mcg  kutija  5  949,90  4.749,50 

3  alfakalcidol  Alpha D3, Zdravlje  kapsule  50 po 0.25 mcg  kutija  20  518,20  10.364,00 

4  alopurinol  Alopurinol, Hemofarm AD  tablete  40 po 100 mg  kutija  100  107,70  10.770,00 

5  alprazolam  Ksalol, Galenika  tablete  30 po 1 mg  kutija  40  1.927,00  77.080,00 

6  alprazolam  Ksalol, Galenika  tablete  30 po 0.25 mg  kutija  400  83,00  33.200,00 

7  amantadin sulfat  PK Merz, Merz Pharmaceuticals  tablete  30 po 100 mg  kutija  40  440,70  17.628,00 

8  amilorid + hidrohlorotiazid  Hemopres, Hemofarm  tablete  40 (50mg+5mg)  kutija  40  163,30  6.532,00 

9  amjodaron hlorid  Amiodaron, Zdravlje  tablete  60 po 200 mg  kutija  100  833,60  83.360,00 

10  amlodipin  Monodipin, PharmaSwiss  tablete  20 po 10 mg  kutija  30  217,10  6.513,00 

11  amlodipin  Alopres, Zdravlje  tablete  30 po 5 mg  kutija  100  253,50  25.350,00 

12  amlodipin  Amlodipin, PharmaS  tablete  20 po 5 mg  kutija  150  168,90  25.335,00 

13  amlodipin  Vazotal, Hemofarm  tablete  20 po 5 mg  kutija  300  168,90  50.670,00 

14  amoksicilin  Sinacilin, Galenika  kapsule  16 po 250 mg  kutija  60  96,80  5.808,00 

15  amoksicilin  Amoksicilin, Hemofarm  kapsule  16 po 250 mg  kutija  70  96,80  6.776,00 

16  amoksicilin  Sinacilin, Galenika  sirup  1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)  kutija  230  123,80  28.474,00 

17  anastrozol  Arimidex, AstraZeneca  film tablete  28 po 1 mg  kutija  5  2.650,50  13.252,50 

18  atenolol  Prinorm, Galenika  tablete  14 po 100 mg  kutija  30  101,80  3.054,00 

19  atorvastatin  Sortis, Pfizer  film tablete  30 po 20 mg  kutija  10  778,00  7.780,00 

20  atorvastatin  Sortis, Pfizer  film tablete  30 po 10 mg  kutija  10  440,50  4.405,00 
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21  atorvastatin  Atoris, Slaviamed  film tablete  30 po 20 mg  kutija  20  778,00  15.560,00 

22  atorvastatin  Atacor, Zdravlje  film tablete  30 po 20 mg  kutija  20  778,80  15.576,00 

23  atorvastatin  Atacor, Zdravlje  film tablete  30 po 10 mg  kutija  20  440,50  8.810,00 

24  atorvastatin  Atoris, Slaviamed  film tablete  30 po 10 mg  kutija  20  440,50  8.810,00 

25  azitromicin  Hemomycin, Hemofarm  film tablete  3 po 500 mg  kutija  40  348,50  13.940,00 

26  bisoprolol fumarat  Bisoprolol PharmaS, PharmaS  tablete  30 po 5 mg  kutija  80  149,80  11.984,00 

27  bisoprolol fumarat  Tensec, Hemofarm  film tablete  30 po 5mg  kutija  150  149,80  22.470,00 

28  bromazepam  Lexilium, Alkaloid  tablete  30 po 3,0 mg  kutija  50  99,10  4.955,00 

29  bromazepam  Bromazepam, Hemofarm AD  tablete  30 po 1.5 mg  kutija  80  74,10  5.928,00 

30  bromazepam  Bromazepam, Hemofarm AD  tablete  20 po 6 mg  kutija  100  81,80  8.180,00 

31  bromazepam  Bromazepam, Hemofarm AD  tablete  30 po 3 mg  kutija  800  99,10  79.280,00 

32  budesonid + formoterol  Symbicort, AstraZeneca  sprej za inhalaciju 
1 po 60 doza (320 mcg + 9 
mcg 

kutija  35  3.991,70  139.709,50 

33  budesonid + formoterol  Symbicort, AstraZeneca  sprej za inhalaciju 
1 po 60 doza (160 mcg + 4.5 
m 

kutija  50  2.118,10  105.905,00 

34  cefaleksin  Palitrex, Galenika  kapsule  16 po 250 mg  kutija  30  135,80  4.074,00 

35  cefaleksin  Palitrex, Galenika  sirup  1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)  kutija  50  173,20  8.660,00 

36  cefaleksin  Cefaleksin, Hemofarm  kapsule  16 po 250 mg  kutija  80  135,80  10.864,00 

37  cefaleksin  Palitrex, Galenika  kapsule  16 po 500 mg  kutija  180  253,20  45.576,00 

38  cefiksim  Pancef, Alkaloid  film tablete  5 po 400 mg  kutija  10  599,30  5.993,00 

39  cefiksim  Pancef, Alkaloid  film tablete  10 po 400 mg  kutija  10  1.198,70  11.987,00 

40  cilazapril  Prilazid, Galenika  film tablete  30 po 2.5 mg  kutija  100  425,80  42.580,00 

41  cilazapril  Prilazid, Galenika  film tablete  30 po 5 mg  kutija  100  758,40  75.840,00 

42  cilazapril  Zobox, Hemofarm  film tablete  30 po 2.5 mg  kutija  280  425,80  119.224,00 

43  cilazapril  Zobox, Hemofarm  film tablete  30 po 5 mg  kutija  280  758,40  212.352,00 

44  cilazapril + hidrohlorotiazid  Prilazid plus, Galenika  film tablete  30 po  (5mg+12,5mg)  kutija  30  803,40  24.102,00 

45  ciprofloksacin  Marocen, Hemomont  kapi za oči  1 po 5 ml 0.3%  kutija  10  192,50  1.925,00 

46  ciprofloksacin  Marocen, Hemofarm  film tablete  10 po 250 mg  kutija  20  175,10  3.502,00 

47  ciprofloksacin  Marocen, Hemofarm  film tablete  10 po 500 mg  kutija  40  317,40  12.696,00 

48  ciprofloksacin  Ciprocinal, Zdravlje  film tablete  10 po 250 mg  kutija  50  175,10  8.755,00 

49  ciprofloksacin  Ciprocinal, Zdravlje  film tablete  10 po 500 mg  kutija  80  317,40  25.392,00 
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50  diazepam  Diazepam, Hemofarm  tablete  30 po 5 mg  kutija  500  108,90  54.450,00 

51  diazepam  Bensedin, Galenika  tablete  30 po 5 mg  kutija  600  108,90  65.340,00 

52  digoksin  Dilacor, Zdravlje  tablete  20 po 0.25 mg  kutija  100  73,40  7.340,00 

53  diltiazem hlorid  Cortiazem retard, Hemofarm  tablete  30 po 90 mg  kutija  600  222,50  133.500,00 

54  doksiciklin  Doksiciklin, Hemofarm  kapsule  5 po 100 mg  kutija  150  69,80  10.470,00 

55  dorzolamid + timolol maleat  Cosopt, Merck Sharp Dohme  kapi za oči  1 po 5 ml (2%+0,5%)  kutija  60  692,80  41.568,00 

56  enalapril + hidrohlorotiazid  Enalapril HCT, Zdravlje  tablete  30 po (20mg+12,5mg)  kutija  50  418,10  20.905,00 

57  enalapril + hidrohlorotiazid  Enalapril HCT, Zdravlje  tablete  30 po (20mg+6mg)  kutija  50  394,90  19.745,00 

58  enalapril maleat  Enalapril, Zdravlje  tablete  30 po 20 mg  kutija  50  373,30  18.665,00 

59  enalapril maleat  Prilenap, Hemofarm  tablete  20 po 10 mg  kutija  100  124,40  12.440,00 

60  enalapril maleat  Prilenap, Hemofarm  tablete  20 po 20 mg  kutija  200  248,90  49.780,00 

61  eritromicin  Eritromicin, Hemofarm  film tablete  20 po 250 mg  kutija  40  225,50  9.020,00 

62  eritromicin  Eritromicin, Hemofarm  film tablete  20 po 500 mg  kutija  50  372,50  18.625,00 

63  escitalopram  Lata, Hemofarm AD  film tablete  28 po 10 mg  kutija  20  333,70  6.674,00 

64  felodipin  Plendil, Astra Zeneca  retard tablete  30 po 5 mg  kutija  10  322,50  3.225,00 

65  fenobarbiton  Phenobarbiton, Hemofarm  tablete  30 po 100 mg  kutija  20  158,10  3.162,00 

66  fenofibrat  Fenolip, PharmaSwiss  kapsule  30 po 160 mg  kutija  10  537,20  5.372,00 

67  fenoterol bromid + ipratropijum bromid 
Berodual sol za inhalaciju, Instituto de 
Angelis 

rastvor za inhalaciju 
1 po 20 
ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml) 

kutija  20  384,90  7.698,00 

68  fenoterol bromid + ipratropijum bromid  Berodual N, Boehringer Ingelheim  sprej 
1 po 200 doza (0,05 + 0,02 
mg)/1 doza) 

kutija  60  786,60  47.196,00 

69  finasterid  Zerlon, Hemofarm AD  film tablete  30 po 5 mg  kutija  80  580,50  46.440,00 

70  flufenazin hlorid  Metoten, Hemofarm  dražeje  25 po 5 mg  kutija  30  348,20  10.446,00 

71  flufenazin hlorid  Metoten, Hemofarm  dražeje  25 po 1 mg  kutija  40  112,60  4.504,00 

72  fluocinolon acetonid  Sinoderm, Galenika  gel  1 po 30 g 0.025%  kutija  20  120,40  2.408,00 

73  fluoksetin  Flunirin, Galenika  kapsule  30 po 20 mg  kutija  25  357,40  8.935,00 

74  flutikazon propionat + salmeterol  Seretide Diskus, GlaxoSmithKline 
prašak za inhalaciju (disk 
akuhaler) 

1 po 60 doza (500 mcg + 50 
mcg) 

kutija  2  3.991,70  7.983,40 

75  folna kiselina  Folnak, Nini  tablete  20 po 5 mg  kutija  100  135,90  13.590,00 

76  fosinopril + hidrohlortiazid  Monopril plus, PharmaSwiss  tablete  28 po (20mg+12,5mg)  kutija  100  484,10  48.410,00 

77  gliceril trinitrat  Nitrolingual, GPohl Boskamp  sprej 
1 po 200 doza (0.4 mg / 1 
doza) 

kutija  30  543,00  16.290,00 
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78  gliklazid  Glikosan, Slaviamed  tablete  30 po 80 mg  kutija  10  186,70  1.867,00 

79  glimeprid  Amaryl, Aventis Intercontinental  tablete  30 po 3 mg  kutija  40  247,90  9.916,00 

80  glimeprid  Limeral, Zdravlje AD  tablete  30 po 4mg  kutija  40  247,90  9.916,00 

81  glimeprid  Limeral, Zdravlje AD  tablete  30 po 1mg  kutija  70  119,00  8.330,00 

82  glimeprid  Limeral, Zdravlje AD  tablete  30 po 3mg  kutija  80  247,90  19.832,00 

83  gvožđe III hidroksid  Ferrum Sandoz, Lek  sirup  1 po 100 ml (50 mg / 5 ml)  kutija  30  222,10  6.663,00 

84  hidrohlorotiazid  Diunorm, Slaviamed  tablete  20 po 25 mg  kutija  100  97,10  9.710,00 

85  hloramfenikol  Chloramphenicol, Galenika  mast  1 po 5 g 1%  kutija  60  136,90  8.214,00 

86  hlorpromazin  Largactil, Galenika  tablete  50 po 25 mg  kutija  30  97,70  2.931,00 

87  indapamid  Indapres, Hemofarm  retard film tablete  30 po 1.5 mg  kutija  20  304,40  6.088,00 

88  insulin aspart  NovoRapid FlexPen, Novo Nordisk  injekcije  5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)  kutija  30  3.652,00  109.560,00 

89 
insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin 
kristalni 70% 

NovoMix 30 FlexPen, Novo Nordisk  injekcije (karpula)  5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)  kutija  55  3.652,00  200.860,00 

90  insulin detemir  Levemir, Novo Nordisk  injekcije  5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)  kutija  20  5.465,90  109.318,00 

91  insulin humani izofan  Insuman Basal Solostar, Sanofi Aventis  injekcije (špric)  5 po 3 ml (100 i.j./ml )  kutija  2  2.348,20  4.696,40 

92  insulin humani izofan  Insulatard Penfil, Novo Nordisk  injekcije (karpula)  5 po 3 ml (100i.j.  kutija  50  2.348,20  117.410,00 

93  insulin humani kristalni  Insuman Rapid Solostar, Sanofi Aventis  injekcije (špric)  5 po 3 ml (100 i.j./ml )  kutija  2  2.183,80  4.367,60 

94  insulin humani kristalni  Actrapid Penfil, Novo Nordisk  injekcije (karpula)  5 po 3 ml (100 i.j./ml)  kutija  60  2.183,80  131.028,00 

95 
insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 
70% 

Mixtard 30 Penfil, Novo Nordisk  injekcije (karpula)  5 po 3 ml (100 i.j /1ml)  kutija  110  2.348,20  258.302,00 

96  izosorbid 5 mononitrat  Monizol, Zorka Pharma  tablete  30 po 20 mg  kutija  300  107,70  32.310,00 

97  kalcijum karbonat  Kalcijum karbonat, Alkaloid  tablete  50 po 1 g  kutija  30  282,10  8.463,00 

98  kaptopril  Zorkaptil, Hemofarm AD  tablete  40 po 12.5 mg  kutija  30  71,50  2.145,00 

99  kaptopril  Zorkaptil, Hemofarm AD  tablete  40 po 25 mg  kutija  50  124,40  6.220,00 

100  kaptopril  Zorkaptil, Hemofarm AD  tablete  40 po 50 mg  kutija  60  248,90  14.934,00 

101  karvedilol  Dilatrend, F. Hoffmann‐La Roche  tablete  28 po 12.5 mg  kutija  20  260,80  5.216,00 

102  karvedilol  Dilatrend, F. Hoffmann‐La Roche  tablete  28 po 25 mg  kutija  20  387,50  7.750,00 

103  karvedilol  Dilatrend, F. Hoffmann‐La Roche  film tablete  28 po 6.25 mg  kutija  20  238,20  4.764,00 

104  klopidogrel  Zyllt, Slaviamed  film tablete  28 po 75 mg  kutija  40  1.011,90  40.476,00 

105  klopidogrel  Plavix, Sanofi  film tablete  28 po 75 mg  kutija  45  1.011,90  45.535,50 

106  klozapin  Leponex, Novartis  tablete  50 po 100 mg  kutija  10  1.618,10  16.181,00 
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107  klozapin  Clozapin Hexal, Salutas Pharma  tablete  50 po 25 mg  kutija  10  468,90  4.689,00 

108  klozapin  Clozapin Hexal, Salutas Pharma  tablete  50 po 100 mg  kutija  10  1.618,10  16.181,00 

109  kvinapril  Hemokvin, Hemofarm  film tablete  20 po 20 mg  kutija  30  221,80  6.654,00 

110  kvinapril  Hemokvin, Hemofarm  film tablete  20 po 10 mg  kutija  100  187,30  18.730,00 

111  kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid  Hemokvin plus, Hemofarm  film tablete  20 po (20mg+12,5mg)  kutija  50  248,70  12.435,00 

112  lamotrigin  Solaban  tableta za oralnu suspenziju  30 po 100 mg  blister  4  1.262,94  5.051,76 

113  lamotrigin  Lamictal, GlaxoSmithKline  tablete  30 po 50 mg  kutija  10  566,10  5.661,00 

114  lamotrigin  Lamictal, GlaxoSmithKline  tablete  30 po 100 mg  kutija  20  1.044,10  20.882,00 

115  latanoprost  Xalatan, Pfizer  kapi za oči  1 po 2.5 ml 0.0050%  kutija  20  772,70  15.454,00 

116  latanoprost + timolol maleat  Xalacom, Pfizer  kapi za oči 
1 po 2.5 ml (5mg/ml + 
50mcg/ml) 

kutija  10  738,10  7.381,00 

117  levodopa + benzerazid  Madopar, F. Hoffmann‐La Roche  tablete 
100 po 250 mg(200 mg + 50 
mg) 

kutija  50  2.125,70  106.285,00 

118  levotiroksin natrijum  Tivoral, Galenika  tablete  50 po 100 mcg  kutija  40  152,10  6.084,00 

119  loperamid hlorid  Loperamid, Zdravlje  tablete  20 po 2 mg  kutija  20  111,40  2.228,00 

120  lorazepam  Lorazepam, Hemofarm AD  tablete  30 po 1 mg  kutija  150  104,10  15.615,00 

121  lorazepam  Lorazepam, Hemofarm AD  tablete  20 po 2.5 mg  kutija  400  115,40  46.160,00 

122  losartan + hidrohlortiazid  Erynorm plus, Hemofarm AD  film tablete  28 po (50mg+12,5mg)  kutija  20  346,30  6.926,00 

123  losartan kalijum  Losartan, PharmaS  film tablete  28 po 50 mg  kutija  50  337,40  16.870,00 

124  losartan kalijum  Lotar, Alkaloid doo Beograd  film tablete  30 po 50 mg  kutija  100  361,40  36.140,00 

125  losartan kalijum  Erynorm, Hemofarm AD  film tablete  28 po 50 mg  kutija  250  337,40  84.350,00 

126  memantin hlorid  Ebixa, H. Lundbeck  film tablete  56 po 10 mg  kutija  2  5.714,60  11.429,20 

127  memantin hlorid  Ebixa, H. Lundbeck  film tablete  28 po 20 mg  kutija  2  5.714,60  11.429,20 

128  memantin hlorid  Ebixa, H. Lundbeck  film tablete  28 po 10 mg  kutija  5  2.857,30  14.286,50 

129  mesalazin  5‐Asa, Slaviamed  dražeje  100 po 250 mg  kutija  10  1.116,60  11.166,00 

130  metformin hlorid  Glucophage, Merck KGaA  film tablete  30 po 1000 mg  kutija  500  115,00  57.500,00 

131  metildopa  Methyldopa, Hemofarm  film tablete  20 po 250 mg  kutija  500  158,90  79.450,00 

132  metoklopramid hlorid  Klometol, Galenika  sirup  1 po 100 ml (5 mg / 5 ml)  kutija  20  79,80  1.596,00 

133  metoklopramid hlorid  Klometol, Galenika  tablete  30 po 10 mg  kutija  100  134,00  13.400,00 

134  metoprolol  Corvitol, Berlin Chemie  tablete  30 po 50 mg  kutija  80  83,20  6.656,00 

135  metoprolol  Presolol, Hemofarm  film tablete  28 po 50 mg  kutija  300  77,70  23.310,00 
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136  metotreksat  Methotrexat "Ebewe"  tablete  50 po 2.5 mg  kutija  10  701,30  7.013,00 

137  mianserin hlorid  Tolvon, Organon  film tablete  30 po 30 mg  kutija  15  561,00  8.415,00 

138  mikonazol  Daktanol, Galenika  gel  1 po 40 g 2%  kutija  20  225,50  4.510,00 

139  mirtazapin  Remeron, Organon  tablete  30 po 30 mg  kutija  5  478,50  2.392,50 

140  mometazon furoat  Nasonex, Schering‐Plough  sprej za nazalnu primenu  1 po 140 doza 0,05%  kutija  4  859,90  3.439,60 

141  natrijum valproat + valproinska kiselina  Eftil retard 500, Zorka Pharma  film tablete  30 po (333mg+145mg)  kutija  100  330,80  33.080,00 

142  nebivolol  Binevol, Pharma Swiss  tablete  30 po 5 mg  kutija  100  351,70  35.170,00 

143  neomicin sulfat + fluocinolon acetonid  Sinoderm N, Galenika  krem 
1 po 15 g (0,025% + 3300 
i.j./g) 

kutija  30  107,20  3.216,00 

144  neomicin sulfat + fluocinolon acetonid  Sinoderm N, Galenika  mast 
1 po 15 g (0,025% + 3300 
i.j./g) 

kutija  30  107,20  3.216,00 

145  nitrazepam  Nipam, Bosnalijek  tablete  10 po 5 mg  kutija  50  60,10  3.005,00 

146  norfloksacin  Uricin, Slaviamed  film tablete  20 po 400mg  kutija  50  438,60  21.930,00 

147  omeprazol  Omeprol, Zdravlje  kapsule  15 po 20 mg  kutija  5  406,70  2.033,50 

148  pantoprazol  Controloc, Nycomed  film tablete  14 po 40 mg  kutija  20  327,90  6.558,00 

149  pantoprazol  Controloc, Nycomed  tablete  14 po 20 mg  kutija  40  272,10  10.884,00 

150  paroksetin  Seroxat, GlaxoSmithKline  film tablete  30 po 20 mg  kutija  50  397,20  19.860,00 

151  perindopril  Prexanil, Servier  film tablete  30 po 5 mg  kutija  40  466,20  18.648,00 

152  perindopril+indapamid  Pergard plus,PharmaSwiss  tablete  30 po (4mg+1,25mg)  kutija  10  417,60  4.176,00 

153  perindopril+indapamid  Prexanil Combi, Servier  film tablete  30 po (5mg+1,25mg)  kutija  40  644,10  25.764,00 

154  pramipeksol dihidrohlorid monohidrat  Mirapexin, Boehringer Ingelheim  retard tablete  30 po 3 mg  kutija  3  6.266,80  18.800,40 

155  pramipeksol dihidrohlorid monohidrat  Mirapexin, Boehringer Ingelheim  retard tablete  30 po 1,5 mg  kutija  3  3.133,80  9.401,40 

156  pramipeksol dihidrohlorid monohidrat  Mirapexin, Boehringer Ingelheim  tablete  30 po 1 mg  kutija  5  1.604,80  8.024,00 

157  pramipeksol dihidrohlorid monohidrat  Mirapexin, Boehringer Ingelheim  retard tablete  30 po 0,75 mg  kutija  5  1.551,40  7.757,00 

158  pravastatin natrijum  Pravacor, PharmaSwiss  tablete  30 po 20 mg  kutija  10  297,20  2.972,00 

159  prednizon  Pronison, Galenika  tablete  20 po 20 mg  kutija  50  281,80  14.090,00 

160  propafenon hlorid  Propafen, Hemofarm AD  film tablete  50 po 300 mg  kutija  40  648,00  25.920,00 

161  propafenon hlorid  Propafen, Hemofarm AD  film tablete  50 po 150 mg  kutija  200  359,90  71.980,00 

162  propiltiouracil  PTU (Propiltiouracil), Alkaloid  tablete  20 po 50 mg  kutija  20  134,40  2.688,00 

163  propranolol hlorid  Propranolol, Galenika  tablete  50 po 40 mg  kutija  30  107,90  3.237,00 

164  ramipril  Vivace, Zravlje  tablete  28 po 1,25mg  kutija  20  119,00  2.380,00 
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165  ramipril  Tritace, Aventis Intercontinental  tablete  28 po 10 mg  kutija  20  449,70  8.994,00 

166  ramipril  Ramipril PharmaS, PharmaS  tablete  28 po 2.5 mg  kutija  30  200,20  6.006,00 

167  ramipril  Ampril, Slaviamed  tablete  28 po 5 mg  kutija  30  348,50  10.455,00 

168  ramipril  Tritace, Aventis Intercontinental  tablete  28 po 5 mg  kutija  50  348,50  17.425,00 

169  ramipril  Tritace, Aventis Intercontinental  tablete  28 po 2.5 mg  kutija  50  200,20  10.010,00 

170  ramipril  Ramipril PharmaS, PharmaS  tablete  28 po 5 mg  kutija  50  348,50  17.425,00 

171  ramipril  Vivace, Zravlje  tablete  28 po 5mg  kutija  70  348,50  24.395,00 

172  ramipril + hidrohlorotiazid  Ampril HL, Krka  tablete  28 po (2,5mg+12,5mg)  kutija  20  217,90  4.358,00 

173  ramipril + hidrohlorotiazid  Tritace comp, Aventis Intercontinental  tablete  28 po (5mg +25mg)  kutija  50  294,70  14.735,00 

174  ramipril + hidrohlorotiazid  Tritace comp LS, Aventis Intercontinental  tablete  28 po (2,5mg +12,5mg)  kutija  50  217,90  10.895,00 

175  rilmenidin  Tenaxum, Les Laboratories Servier  tablete  30 po 1 mg  kutija  5  704,80  3.524,00 

176  risperidon  Risperidon, Hemofarm  film tablete  20 po 3mg  kutija  10  942,20  9.422,00 

177  risperidon  Rissar, Alkaloid DOO Beograd  film tablete  20 po 2 mg  kutija  50  561,40  28.070,00 

178  ropinirol 
Requip Modutab, Smithkline Beecham 
Pharm. 

tablete  28 po 8 mg  kutija  5  3.432,30  17.161,50 

179  salbutamol  Spalmotil, Galenika  rastvor za inhalaciju  1 po 10 ml (5 mg / 1 ml)  kutija  15  196,90  2.953,50 

180  salbutamol  Spalmotil, Galenika  sirup  1 po 200 ml (2 mg / 5 ml)  kutija  30  198,20  5.946,00 

181  sertralin  Zoloft, Haupt pharma  film tablete  28 po 50 mg  kutija  80  333,60  26.688,00 

182  simvastatin  Cholipam, Hemofarm  tablete  20 po 20 mg  kutija  20  283,10  5.662,00 

183  spironolakton  Spironolakton, Galenika  tablete  40 po 25 mg  kutija  100  276,30  27.630,00 

184  sulfametoksazol + trimetoprim  Bactrim, Galenika  sirup 
1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 
ml 

kutija  30  144,90  4.347,00 

185  sulfametoksazol + trimetoprim  Bactrim, Galenika  tablete  20 po 480 mg(400 + 80 mg)  kutija  200  158,60  31.720,00 

186  tamsulosin  Tamsol, PharmaSwiss  kapsule  30 po 0.4 mg  kutija  60  418,40  25.104,00 

187  telmisartan  Micardis, Boehringer Ingelheim  tablete  28 po 40 mg  kutija  20  555,80  11.116,00 

188  telmisartan  Micardis, Boehringer Ingelheim  tablete  28 po 80 mg  kutija  20  957,80  19.156,00 

189  telmisartan + hidrohlorotiazid  Micardis plus, Boehringer Ingelheim  tablete  28 po (80mg+12,5mg)  kutija  10  1.024,80  10.248,00 

190  teofilin  Durofilin, Zdravlje  kapsule  40 po 125 mg  kutija  30  132,00  3.960,00 

191  teofilin  Durofilin, Zdravlje  kapsule  40 po 250 mg  kutija  250  320,80  80.200,00 

192  tetrazepam  Tetrazepam ‐ MIP, Chephasaar  tablete  20 po 50 mg  kutija  40  301,40  12.056,00 

193  tiamazol  Tiastat, Bosnalijek  tablete  20 po 20 mg  kutija  40  203,10  8.124,00 
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194  timolol  Unitimolol, Unimed Pharma  rastvor za spoljašnju  primenu  1 po 10 ml 0.5%  kutija  15  278,20  4.173,00 

195  tiotropium  Spiriva, Boehringer Ingelheim  kapsule  30 po 18 mcg  kutija  2  3.287,40  6.574,80 

196  tolperison  Mydocalm, Gedeon Richter  film tablete  30 po 150 mg  kutija  40  275,90  11.036,00 

197  tramadol hlorid  Trodon, Hemofarm  kapsule  20 po 50 mg  kutija  30  172,10  5.163,00 

198  trazodon hlorid  Trittico, CSC  retard tablete  20 po 150 mg  kutija  30  480,70  14.421,00 

199  trimetazidin hlorid  Preductal MR, Servier  tablete  60 po 35 mg  kutija  50  519,00  25.950,00 

200  valsartan  Valsacor, Krka  film tablete  28 po 160 mg  kutija  30  632,40  18.972,00 

201  valsartan  Valsartan Sandoz, Novartis  film tablete  28 po 160 mg  kutija  30  632,40  18.972,00 

202  valsartan  Valsartan Sandoz, Novartis  film tablete  28 po 80 mg  kutija  30  462,40  13.872,00 

203  valsartan  Valsacor, Krka  film tablete  28 po 80 mg  kutija  50  462,70  23.135,00 

204  valsartan + hidrohlorotiazid  Valsacombi, Krka  film tablete  28 po (160mg +25mg)  kutija  30  586,80  17.604,00 

205  valsartan + hidrohlorotiazid  Valsacombi, Krka  film tablete  28 po (160mg +12,5mg)  kutija  30  586,80  17.604,00 

206  varfarin natrijum  Farin, Galenika  tablete  30 po 5 mg  kutija  70  134,40  9.408,00 

207  venlafaksin  Alventa, Slaviamed  kapsule  28 po 75mg  kutija  2  603,70  1.207,40 

208  verapamil hlorid  Verapamil, Panfarma, Hemofarm  film tablete  30 po 40 mg  kutija  20  64,20  1.284,00 

209  verapamil hlorid  Verapamil, Panfarma, Hemofarm  film tablete  50 po 80 mg  kutija  300  161,40  48.420,00 

210  zofenopril kalcijum  Zofecard, A.Menarini  film tablete  28 po 30 mg  kutija  40  688,70  27.548,00 

211  zolpidem tartarat  Belbien, Hemofarm  film tablete  20 po 10mg  kutija  10  172,90  1.729,00 

212  zolpidem tartarat  Sanval, Lek  film tablete  20 po 5 mg  kutija  20  96,40  1.928,00 

213  zolpidem tartarat  Sanval, Lek  film tablete  20 po 10 mg  kutija  20  172,90  3.458,00 

5.164.533,16 

 

ПАРТИЈА ШИФРА НАЗИВ ПОМАГАЛА ПОДШИФРА ДЕЛОВИ ПРОИЗВОЂАЧ 
ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ПОЈЕДИНАЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-А 

ВРЕДНОСТ 
БЕЗ ПДВ-

А 

214 148 
Urin test trake za okularno 
ocitavanje 14810 TEST TRAKEURISCAN 50/ 

NEPOZNATI  
PROIZV 1 komad 300 7,6 2.280,00 
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215 147 Igle za pen spric 14710 

IGLA MICRO FINE 0,25X5MM 
31G 100 KOM 1 KOM BD ZA 
DECU NOVO NORDISK 1 komad 1500 15,38 23.070,00 

216 150 
Test trake za aparat (sa ili 
bez lanceta) 15021 

LANCETE ACCU CHEC 
SOFT CLIX A 200 NOVO NORDISK 1 komad 400 10,5 4.200,00 

217 150 
Test trake za aparat(sa ili 
bez lanceta) 15010 

CONTUOUR TSSTRIP A 50 
BAYER BAYER 1 komad 500 33,64 16.820,00 

218 147 Igleza pen špric 14710 
IGLA NOVO FINE 0,25X6MM 
31G 100 KOM  NOVO 1 KOM NOVO NORDISK 1 komad 3000 15,38 46.140,00 

219 147 Igleza pen špric 14710 
IGLA NOVO FINE 0,3X8MM 
30G 100 KOM  NOVO 1 KOM NOVO NORDISK 1 komad 3000 15,38 46.140,00 

220 150 
Test trake za aparat(sa ili 
bez lanceta) 15021 

LANCETE CONTOUR A 50 
BAYER BAYER 1 komad 300 10,5 3.150,00 

141.800,00 
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Образац 12. 

ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 

 
 

Напомена: При попуњавању табеле водити рачуна да унесени бројеви‐износи  буду на две децимале и да сва поља буду попуњена   ( уколико је нула написати 
нулу, а не неку  од ознака‐звездица, повлака или празно поље )                       

Ова табела се не попуњава у оквиру конкурсне документације, већ као посебан прилог израђен у EXCEL‐u. Табела се може преузети са сајта наручиоца  или са 

Портала јавних набавки. 

Такође, понуђач  је дужан да  табелу, попуњену за партије за које    конкурише, достави као саставни део своје понуде у штампаном облику, папирној форми. 

Наведену табелу понуђач је дужан да потпише и овери (све стране). 

Понуђачи су дужни да попуњену табелу достави на УСБ‐у на отварању понуда. 

У ________________________ 

 
Дана_____________________ 

Редни број

Назив 

понуђача  

(скраћено 

име)

Број 

партије

Заштићено 

име лека 

Услови 

плаћања 

за  30 дана  

(%)

Услови 

плаћања 

за  60 дана  

(%)

Услови 

плаћања 

за  90 дана 

(%)

Понуђени 

услови 

плаћања 

(каса 

сконто)    

(%)

Рок 

важења 

понуде 

(мин. 60 

дана  дана 

од дана 

отварања 

понуда )

Рок 

испоруке 

(мах 7 мин 

3 дана )

1 2 3 4 5 6 7 (5+6+7) 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Образац 13. 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

  Изјављујем под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да је понуђач: 

_______________________________________________________________
____, 

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

 

Датум: _________________________                                  Овлашћено лице понуђача: 

                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                   (име и презиме) 

 

М.П. 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 
                                                                           __________________________________ 
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Образац 14. 

 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуђач: 

______________________________________________________________, 

поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и 
гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине. 
 
 

Датум: _________________________                                Овлашћено лице понуђача: 

                                                                                   ____________________________ 

                                                                                            (име и презиме) 

 

М.П. 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача:  
                                                                                 _____________________________ 
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