
4.1. Понуда - Образац Структура цене - спецификација за јавну набавку лекова са листе лекова Сет Б   ЈН бр. 1.1.1 

Поводом позива за подношење понуде бр. 163 од 20.02.2014.године за јавну набавку лекова са Листе лекова - Сет Б, ЈН бр.1.1.1 објављеног на порталу јавних набавки дана 

20.02.2014.године , подносим понуду како следи: 

 Назив понуђача       Седиште понуђача  

 ____________________________      _____________________________________________ 

 Број понуде:                Матични број понуђача 

 ____________________________       __________________  

 Датум:       ПИБ  

 ____________________________       ___________________  

  

PART

IJA 

PREDMET 

NABAVKE 

ZAŠTIĆENI 

NAZIV 

PONUĐENOG 

DOBRA 

PROIZVOĐAČ 
FARMACEUT

SKI OBLIK 

JAČINA 

LEKA / 

KONCENTR

ACIJA 

JEDINIC

A MERE 

KOLIČIN

A 

JEDINIČ

NA 

CENA 

BEZ PDV 

UKUPNA 

CENA BEZ 

PDV-A 

IZNOS 

PDV-A 

UKUPNA 

CENA SA PDV-

OM 

1 aminofilin       250 mg/10ml ampula 2000         

2 amjodaron       
 3 ml( 150 

mg ) 
ampula 120         

3 

antiserum 

protiv zmijskog 

otrova (konjski 

) 

       5ml bočica 3         

4 
askorbinska 

kiselina 
       500 mg/5ml ampula 2000         

5 

benzilpenicilin, 

prokainbenzilpe

nicilin 

      

 

(600000+200

000 i.j.) 

bočica 9500         

6 deksametazon        4 mg/1 ml ampula 6500         

7 digoksin       

2 ml 

(0.25mg/2ml

) 

ampula 1300         



8 
epinefrin 

(adrenalin) 
       1 mg/1ml ampula 100         

9 furosemid       
2 ml (10 

mg/ml) 
ampula 2000         

10 glukagon       
 1 mg(1 i.j.) 

sa rastv. 

injekcion

i špric 
7         

11 
hidroksokobala

min 
      

 2500 mcg/2 

ml 

rastvor 

za 

injekciju 

1800         

12 hloropiramin        20mg/2ml ampula 450         

13 insulin humani       
 3 ml (100 i.j. 

/ 1 ml) 
ampula 5         

14 ketoprofen       100mg/2ml ampula 500         

15 meloksikam       
1.5 ml (15 

mg/1.5 ml) 
ampula 500         

16 
metamizol-

natrijum 
      2.5 g/5 ml ampula 900         

17 metoprolol       5 mg/5ml ampula 50         

18 
piridoksin 

(vitamin B6) 
      50 mg/2ml ampula 3000         

19 tramadol       100 mg/2 ml ampula 100         

20 tramadol       50 mg/1 ml ampula 100         

21 
vitamini B-

kompleksa 
      3 ml ampula 50         

22 
amilorid, 

metiklotiazid 
      

30 po (10 mg 

+ 5 mg) 
kutija 20         

23 
hidrohlortiazid 

      20 po 25 mg kutija 30         



24 
diazepam 

       30 po 5 mg kutija 20         

25 bromazepam       30 po 3 mg kutija 20         

26 
nifedipin 

      30 po 20 mg kutija 10         

27 kaptopril       40 po 25 mg kutija 50         

28 metoprolol       
30 po 100 

mg 
kutija 10         

29 
propafenon 

      
50 po 150 

mg 
kutija 10         

30 verapamil       50 po 80 mg kutija 10         

31 atropin       10 ml 1% kutija 2         

32 tetrakain       
1 po 10 ml 

0.5% 
kutija 20         

33 hloramfenikol       1 po 5 g 1% kutija 50         

34 
sulfadiazin 

srebro 
      

 1 po 50 g 

1% 
kutija 30         

35 
sulfametoksazol

, trimetoprim 
      

1 po 100 ml 

(200 + 40 

mg)/5 ml 

kutija 10         

36 paracetamol       

1 po 100 ml 

(120 mg/5 

ml) 

kutija 10         

37 ibuprofen       

1 po 100 ml 

(100 mg / 5 

ml) 

kutija 10         

38 loratadin       
1 po 120 ml 

(5 mg / 5 ml) 
kutija 10         



39 metoklopramid       
1 po 100 ml 

(5 mg / 5 ml) 
kutija 10         

40 salbutamol       
1 po 10 ml (5 

mg / 1 ml) 
kutija 130         

41 
gliceriltrinitrat 

(nitroglicerin) 
      

1 po 200 

doza (0.4 mg 

/ 1 doza) 

kutija 2         

  UKUPNO:                     

             

             

   Рок испоруке је:___________________________          

 Рок важности понуде је: _____________________  
 

           Овлашћено лице понуђача 

        ___________________________  

             

             

 

УПУТСТВО:        

Понуђач попуњава образац уношењем следећих података у одговарајућа поља: скраћени назив понуђача (поље: назив понуђача), интерни заводни број 

понуде (поље: број понуде), датум састављања понуде (поље: датум), адресу седишта понуђача (поље: седиште понуђача), матични број понуђача (поље: 

матични број), порески идентификациони број понуђача (поље: ПИБ), заштићени назив понуђеног лека (колона: заштићени назив понуђеног добра), назив 

произвођача за понуђени лек/лекове (колона: Произвођач), фармацеутски облик понуђеног лека/лекова (поље: фармацеутски облик), јачину или 

концентрацију понуђеног лека/лекова (поље: јачина лека/концентрација). 

 

Понуђач, за једну партију, може да понуди један или више заштићених назива/ЈКЛ-ова. За сваки од понуђених заштићених назива/ЈКЛ-ова понуђач је дужан 

да унесе тражене податке (заштићени назив лека, произвођача, фармацеутски облик и јачину/концентрацију лека). 



Начин уноса цене: У образац цене уносе се само једничне цене у складу са одговарајућом јединицом мере за одређену партију. Јединичне цене уносе се без 

ПДВ-а. Понуђач уноси само једну јединичну цену, без обзира на број лекова (заштићених назива/ЈКЛ-ова) у оквиру једне партије. У образац није потребно 

уносити вредности из осталих колона, које се саме обрачунавају према унапред задатим формулама (на пример, износ ПДВ-а се обрачунава као 8% 

вредности исказане у колони Укупна цена без ПДВ-а). Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се 

јединичном ценом. 

 

 

Цена за понуђени лек не сме прелазити цену тог лека утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр. 7/14,).     

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у обавези је да наведе податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а који доставља на образцу бр. 4 - Понуда 

Рок важења понуде уноси понуђач. Рок важења понуде не може да буде краћи од 90 дана. 

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. 

Понуђач је дужан да: 

- достави као своју понуду попуњен, одштампан, оверен печатом и потписан образац понуде; 
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