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На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 

број 29/13), Одлуке о покретањау поступка јавне набавке 5/16 број 02-681/1 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку 5/16 број 02-681/2, припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном постуку за јавну набавку – Набавка лекова – обликована у 5 партија  

ЈН број 5/16 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Опис поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке 3 

II Упутство понуђачима како да сачине понуду 4 

III Образац понуде 12 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
17 

V Модел уговора 22 

VI Образац структуре цена са упутством како да се попуни 25 

VII 
Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, рок и 

место испоруке добара 
33 

VIII Изјава о независној понуди 38 

IX Образац трошкова припреме понуде 39 
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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Наручилац: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“, Београд, Булевар деспота 

Стефана 119, www.veterinabeograd.rs  

2. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке број 5/16 су добра: Набавка лекова – обликована у 5 партија 

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5. Контакт особе: Јасмина Шпољар и Невена Алфиревић, телефакс 011/3292-770, e-mail: 

jkp@veterinabeograd.rs 

6. Опис набавке: Набавка лекова – обликована у 5 партија, ознака из општег речника 

набавке: ЛА55 - за ветеринарске намене  

Партија 1: Ветеринарски лекови и вакцине 

Партија 2: Ветеринарске вакцине за програм мера 

Партија 3: Хумани лекови 

Партија 4: Суплементи 

Партија 5: Раствори 

 

      

 

                                                                                                       

http://www.veterinabeograd.rs/
mailto:vu@veterinabeograd.rs
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II – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 

  Понуда, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и Наручиоца 

мора да буде писана на српском језику. Уколико одређени делови доказа који се достављају и 

подносе уз понуду нису на српском језику потребно је да буду преведени од стране судског 

тумача. 

 

2. Посебни захтеви у погледу начина 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 полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 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. 

 Понуду доставити на адресу Булевар деспота Стефана 119, 11000 Београд, са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЛЕКОВА – ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ _____, ЈН БРОЈ 

5/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.03.2016. године до 900 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.03.2016. године са почетком у 910 часова у 

просторијама Наручиоца у улици Булевар деспота Стефана 119 у Београду. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде 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. 

 Понуда мора да садржи: 

 попуњен, печатом оверен и потписан Oбразац бр. III – Образац понуде 

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. IV.1 – Изјава понуђача о испуњавању 
услова из члана 75. Закона  

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. IV.2 – Изјава подизвођача о 
испуњавању услова из члана 75. Закона (уколико понуђач наступа са подизвођачем) 

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. V – Модел уговора 

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. VI - Структуре цене  

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. VIII – Изјава о независној понуди 

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. IX – Образац трошкова припреме 
понуде 
 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а 

овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.  

 

 Текст у обрасцима се не може брисати. У случају исправљања грешака које је начинио 

при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати исправан текст 

оверен печатом и парафом лица које је потписало понуду. 

 Понуђач је дужан да прегледа целокупну конкурсну документацију и попуни све 

обрасце.  
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  Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко 

других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком 

случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом овлашћеног лица које је 

потписало понуду и печатом понуђача. 

  Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно упознат са важећим законима, 

подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се примењивати 

на поступак уступања, уговарања и извршења предмета набавке. 

 Понуда која не садржи све податке који су захтевани у конкурсној документацији или 

она која не одговара конкурсној документацији у свим елементима биће одбијена као 

неприхватљива.  

 

  Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде.  

 Понуде које није одбио Наручилац рангира применом критеријума: најнижа понуђена 

цена. 

 

3. Понуда са варијантама 
 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

4. Партије 
 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. У случају подношења понуда 

за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Понуде се подносе за сваку партију посебно, у засебним ковертама са обавезном 

назнаком на коверти на које партије се понуда односи, како би се омогућило оцењивање за 

сваку партију посебно. 

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач подноси понуду за више партија, 

не морају се достављати за сваку партију посебно, односно могу бити достављена у једном 

примерку за све партије у којима учествује. 

 

5. 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 у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да јасно 

назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Булевар деспота Стефана 

број 119 са назнаком: 

 „ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЛЕКОВА – ПАРТИЈА БРОЈ _____, 
ЈН БРОЈ 5/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЛЕКОВА – ПАРТИЈА БРОЈ 
_____, ЈН БРОЈ 5/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЛЕКОВА – ПАРТИЈА БРОЈ _____, 
ЈН БРОЈ 5/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЛЕКОВА – ПАРТИЈА 
БРОЈ _____, ЈН БРОЈ 5/16 – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

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. 
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6. 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 у понуди нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

  У Обрасцу понуде (образац бр. III), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем и наводи назив чланица групе понуђача, односно подизвођача.  

  

7. Понуда са подизвођачем 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(образац бр. III) 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, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за 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. 

 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. 

 

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 

 

8. 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 следеће податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 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 извршење уговора. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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9. Захтеви у погледу траженог начина плаћања, валуте и начина изражавања цене, 
рокова за испоруку предметних добара и друге околности од којих зависи исправност 
понуде 

 

 Понуђач понуду припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

 Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио све услове из 

позива за подношење понуда и конкурсне документације. 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 

 Цена добара мора бити исказана у српским динарима (РСД). 

Гарантни рок за набављена добра је произвођачки.  

Минималан прихватљиви рок за испоруку предметних добара је 24 часа, а максималан 
прихватљиви рок је 72 часа. 

 
Место испоруке добара: 

Целокупне количине Ветринарских лекова понуђач је дужан  да о свом трошку испоручи 

у магацину (апотеци) Наручиоца који се налази на адреси Булевар деспота Стефана 119. 

Истовар добара пада на терет понуђача. 

Испорука ће се вршити сукцесивно на основу требовања наручиоца и наручилац није 

везан за количину лекова из понуде. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно, тражиће образложење свих саставних делова 

понуде које сматра меродавним.  

 

 Начин и рок плаћања: 

 

  У року од 45 дана од дана службеног пријема рачуноводствене исправе. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Средство финансијског обезбеђења је бланко соло меница са одговарајућим меничним 

овлашћењем и картоном депонованих потписа. Меница мора бити регистрована у Регистру 

меница НБС. 

 

Понућач је дужан, да за сваку партију за коју је поднео понуду, уколико његова понуда 

буде изабрана као најповољнија достави меницу, менично овлашћење и потврду о 

регистрацији. 

 

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 

 

Бланко соло меницу за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће наручиоцу 

приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од закључења 

уговора, у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност меничног овлашћења мора се продужити.  
 

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

  
Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року   
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Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач мора да 
преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, односно најкасније у року од 5 
(пет) дана од закључења уговора, и то у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Рок трајања меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року је десет (10) 
дана дужи од гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

 

10. Заштита поверљивих података у понуди 
 

Предмет набавке не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин.  

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.  

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем e-maila или телефакса тражити 

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у 

року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на e-mail адресу Наручиоца jkp@veterinabeograd.rs или 

телефакс 011/3292-770, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације - јавна набавка број 5/16“. Тражење додатних информација или 

појашњења телефонским путем, у вези са припремањем понуде није дозвољено. 

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. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона.  

  

mailto:vu@veterinabeograd.rs
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12. Додатна обавештења и контроле код понуђача после отварања понуда 
 

 Наручилац ће прегледати понуде како би утврдио да ли су исправне и у складу са свим 

условима из конкурсне документације, да ли су приложена сва захтевана документа и обрасци 

и да ли су правилно оверени и потписани. 

 

Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.  

 

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

13. Негативне референце 
 

Наручилац може одбити као неприхватљиву понуду уколико поседује доказ да је 

понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 

јавне набавке: 

1) Поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона 
2) Учинио повреду онкуренције 
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 
4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 

 Наручилац може 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 пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

  

14. Критеријуми за оцењивање понуда 

Критеријум за оцењивање понуда о јавној набавци добара донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена. 

 
15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом 
 

Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се доделити 

понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.  

 

16. Рок за доношење одлуке о додели уговора и за закључење уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 25 дана од дана 
јавног отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од 3 дана, од дана доношења одлуке.  

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подншење захтева за заштиту права.  
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Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен за заштиту права.  

 

Уколико  понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

17. Право наручиоца да обустави поступак   
 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, у складу са чланом 109. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак сходно члану 109. став 2. Закона о јавним 
набавкама.   

 
18. Разлози због којих понуда може бити одбијена 

 

Понуда ће бити одбијена уколико: 

 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
2. ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
3. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
 

19. Заштита права понуђача 
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно електронском поштом  на e-mail 

адресу Наручиоца jkp@veterinabeograd.rs или телефакс 011/3292-770, или препорученом 

пошиљком са повратницом. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63 став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка јавне набавке 

рок за подношење захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 

порталу Јавних набавки. 

Ако је у истом постуку 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 затева. 

Сходно члану 156. Закона подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун 

Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

 

 Сврха плаћања: Такса за ЗЗП; ЈКП „Ветерина Београд“; 5/16; 

 Корисник (прималац) Буџет Републике Србије;  

 Шифра плаћања: 153/253; 

 Број жиро рачуна: 840-30678845-06; 

 Број модела: 97; 

 Позив на број: 516 
 

mailto:vu@veterinabeograd.rs
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За све што није посебно прецизирано конкурсном документацијом важи Закон о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“број 124/12, 14/15 и 68/15) са пратећим правилницима. 
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III – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр. _____________ 

 

Датум: ____________ 

Образац III 

1. Општи подаци о понуђачу: 
 

1. Пун назив понуђача: ________________________________________________ 

2. Адреса: ________________________________________________ 

3. Матични број: ________________________________________________ 

4. ПИБ: ________________________________________________ 

5. Шифра делатности: ________________________________________________ 

6. Одговорно лице (које ће 

потписати уговор): ________________________________________________ 

7. Особа за контакт: ________________________________________________ 

8. Телефон: ________________________________________________ 

9. Факс: ________________________________________________ 

10. 
Електронска пошта 

понуђача (e-mail): ________________________________________________ 

11. Текући рачун: ________________________________________________ 

12. 

Интернет страница 

надлежног органа ________________________________________________ 

13.  
Докази који су доступни на 

интернет страници 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 

2. Понуду подноси: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

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. 
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3. Подаци о подизвођачу 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем, а уколико 

има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је овај образац 

копирати у довољном броју примерака, да се попунии достави  за сваког подизвођача. 

 

 

  

Назив  подизвођача:  

Адреса  подизвођача:  

Матични број: 
  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
 

Назив  подизвођача:  

Адреса  подизвођача:  

Матични број: 
 

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
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4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 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. 

 

  

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
  

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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5. Опис предмета набавке Набавка лекова – обликована у 5 партија 

 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а   

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 45 дана)  

РОК ПЛАЋАЊА 45 дана 

РОК ИСПОРУКЕ (од 24 до 72 часа)  

 

 

                 Датум:  

М.П. 

Понуђач: 

__________________________ ___________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 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 овереавају 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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6. Споразум групе понуђача 

 

Овим споразумом група понуђача који су поднели понуду, међусобно и према наручиоцу, 

обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин: 

 

1. Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем је: 

_________________________________________ 

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршење уговора су: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Овлашћена лица понуђача: 

 

1. Понуђач _____________________, овлашћено лице __________________, потпис ____________ 

2. Понуђач _____________________, овлашћено лице __________________, потпис ____________ 

3. Понуђач _____________________, овлашћено лице __________________, потпис ____________ 

4. Понуђач _____________________, овлашћено лице __________________, потпис ____________ 

 

НАПОМЕНА: Потписе оверити печатом. 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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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА 
 
lV-1.ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ПОНУЂАЧ, КОЈИ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75., 

ОДНОСНО АКО: 

 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
2. 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 и давања мита, 
кривично дело преваре 

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  

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

 

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

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

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. 

тачка 4) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно. 
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IV – 2.  ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА:  

1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као 
понуђаче  

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. IV.1), којом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова под тачком 4) који се доказује достављањем фотокопије Решења 

Управе за ветерину за промет лекова на мало и фотокопију Решења о упису у регистар правних 

лица која обављају ветеринарску делатност, односно Решење Министарства здравља о 

испуњавању услова за промет лековима на велико (мало) које обухвата и промет добара који 

су предмет ове јавне набавке. 

 

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац бр. IV.2), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора, дужан да од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од 

понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 

одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 

 

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

достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прпоисима државе 

у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 

ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Овог 

Закона, 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. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа и да наведе који су то докази.  

 

Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар 

понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) Закона.  

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. 
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Образац бр. IV.1 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач __________________________ у поступку јавне набавке Набавка лекова – обликована у 

5 партија број 5/16, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) 

4) Да је о поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

 

 
 
                   Датум:  

М.П. 

Понуђач: 

__________________________ ___________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

   

 

 

 

 

 

  

Напомена: 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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Образац бр. IV.2 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач __________________________ у поступку јавне набавке Набавка лекова – 

обликована у 5 партија број 5/16, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) 

 
 
                   Датум:  

М.П. 

Понуђач: 

__________________________ ___________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

   

 

 

 

 

 

  

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V – МОДЕЛ УГОВОРА 
 
1. Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”, Београд, Булевар деспота Стефана 

бр.119,  ПИБ 109323311, матични број 21161578, коју заступа в.д. директора Будимир 
Грубић, др ветеринарске медицине (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и 

 

2. ____________________________ из ___________, улица ________________________ бр. _____ 
ПИБ___________________, матични број ______________,рачун број________________ код 
_____________ банке, које заступа директор ________________________ (у даљем тексту: 
Понуђач)        
        

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Набавка лекова обликована у 5 партија 

 

Члан 1. 
Предмет Уговора 
       Предмет овог Уговора је: Набавка лекова – Партија бр.     .  

Предмет Уговора и услови за испоруку добра ближе су одређени конкурсном документацијом и 

понудом Понуђача добра број _______ од _________ године, а која је саставни део овог Уговора. 

  
Члан  2. 

 

 Уговарачи су сагласни да је Понуђач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим 

условима под којима ће испоручити добра и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из 

тих разлога не може тражити никакве промене Уговора. 

 

 Понуђач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са предметом овог Уговора. 

 

Члан 3. 

 

Наручилац ће лекове од Понуђача поручивати сукцесивно, на основу захтева наручиоца 

у којем ће навести тачну количину лекова. Понуђач се обавезује да уговорене количине 

предметних добара складишти у својим пословним просторијама, а испоруке врши сукцесивно 

по потребама и захтеву наручиоца. Испорука добара ће се вршити возилом понуђача, а истовар 

добара пада на терет понуђача, на следећој локацији: Булевар деспота Стефана бр. 119, 

Београд. 

Члан 4. 
 

Уговорена вредност – цена 

 

 Уговорена вредност – цена за Партију број  _____  износи ______________ (словима: 

___________________________________________________________ ) динара без ПДВ-а, односно 

___________ (словима: ___________________________________________) динара са ПДВ-ом и 

добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Понуђача број _____ од _______ 

године поднете на основу спецификације добара.  

 

Рок испоруке предметних добара је _____ часа од слања захтева наручиоца. 

 

Износ укупне уговорене цене испоручених добара плаћа Јавно комунално предузеће 

„Ветерина Београд“. 
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Плаћање ће се вршити најкасније у року од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуноводствене исправе, а у складу са сваком сукцесивном испоруком предметних добара, на 
рачун Понуђача број _____________________ код _____________ банке. 

 

Члан 5. 
 

Понуђач се обавезује да Наручиоцу добара достави средство финансијског обезбеђења 
– бланко соло меницу са одговарајућим меничним овлашћењем и картоном депонованих 
потписа. Меница мора бити регистроване у Регистру меница НБС.  
 
       Финансијско обезбеђење за добро извршење посла – Бланко соло меницу за добро 

извршење посла изабрани понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, односно 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, у висини од 10 % од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. 

Менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи још десет (10) дана од 
дана истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност меничног овлашћења мора се продужити.  

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да 
Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
Уговором.  

  Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року   
Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач мора да 

преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, односно најкасније у року од 5 
(пет) дана од закључења уговора, и то у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Рок трајања меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року је десет (10) 
дана дужи од гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

    
Члан 6. 

 
Преузимање добара и уочени недостаци 
 
 Примопредају испоручених добара врше представници Понуђача и Наручиоца. 
 Уколико Наручилац у току пријема уговорних добара уочи одређене недостатке на 
уговореним добрима (нпр. оштећена амбалажа, неуобичајен изглед или мирис који указује на 
неисправност добара и сличне видљиве недостатке) Понуђач је у обавези да одмах, а 
најкасније у року од 24 часа од момента уочених недостатака поново на тражену локацију 
испоручи исту количину добара која мора бити у потпуности исправна и без видљивих 
недостатака. 
 У случају да у току трајања уговора наступе околоности које се нису могле предвидети 
у тренутку закључења уговора, а које отежавају испуњење уговорне обавезе од стране 
понуђача уговорне стране су сагласне да понуђач у замену за предметна добра испоручи добра 
у количини, цени и кавлитету идентичну добрима која је уговорена. 
 Наручилац задржава право да уколико, због објективних околности, дође до извесних 
одступања у погледу планираних количина, смањи или повећа куповину појединих лекова. 
  

Члан 7. 
Раскид  Уговора 

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на  

материјално - новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани  разлози.  

Као  оправдани  разлози у  смислу  става 1. овог  члана сматраће  се: 
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- неиспуњење наруџбине од стране испоручиоца, у примереном року, кад то наручилац  

захтева; роба  није  одговарајућег квалитета тј. не одговарају добрима из понуде; 

- други  непредвиђени  разлози. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка испоруке уговорених добара која су 

предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник којим ће констатовати до 

тада стварно испоручена добра и њихову вредност у складу са овим Уговором, као и добра 

наручена од стране Наручиоца до момента раскида уговора и њихову вредност. Наручилац је у 

обавези да у случају раскида уговора Понуђачу плати вредност испоручених добара, као и 

добара наручених до раскида уговора, према поменутом Записнику. У том случају Наручилац 

није у обавези да плати Понуђачу вредност добара која нису наручена ни испоручена до 

упућивања обавештења о раскиду уговора, без обзира на то колика је уговорена вредност-цена 

из члана 4. Уговора. 

Уговор се раскида писаним обавештењем, које се доставља другој уговорној страни. 

Обавештење мора да садржи основ за раскид уговора. 

 

Члан 8. 

 

 За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Закона о облигационим 
односима и других позитивних прописа. 
 

Члан 9. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође до 

споразума, надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 10. 

 

 Овај уговор ступа на снагу обостраним потписивањем обе стране. 
 
 

Члан 11. 
 

Овај уговор се закључује највише на период од годину дана, односно до окончања 
испоруке уговерених добара. 

Уколико до истека рока од годину дана од дана закључења уговора нису испоручене  
све уговорене количине робе, уговор престаје да важи без обавезе наручиоца да преузме 
преостале уговорене количине робе. 
 

Члан 12. 

 

 Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерка од којих 3 (три) примерка за 
Наручиоца, а 3 (три) примерка за Понуђача. 
 
 
         ЗА ПОНУЂАЧА                                                                              ЗА НАРУЧИОЦА  

                                                                                                             В.Д.ДИРЕКТОР  

 

     _____________________                                                            ______________________ 

                                                                                                          Будимир Грубић 
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VI – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 5 партија  

 

 

Образац бр. VI 

 

ОПИС 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-А (3*4) 

ПДВ 
УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАРТИЈА 1 

imidakloprid 250mg, permetrin 1250mg - rastvor za lokalno 
nakapavanje na kožu 

komad 24 
        

imidakloprid 40mg, permetrin 200mg - rastvor za lokalno nakapavanje 
na kožu 

komad 24 
        

imidakloprid 100mg, permetrin 500mg - rastvor za lokalno nakapavanje 
na kožu 

komad 28 
        

imidakloprid 400mg, permetrin 2000mg - rastvor za lokalno 
nakapavanje na kožu 

komad 24 
        

imidakloprid 40mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu  komad 36         

imidakloprid 40mg, moksidektin 10mg - rastvor za lokalno nakapavanje 
na kožu 

komad 15 
        

imidakloprid 250mg, moksidektin 62,5mg - rastvor za lokalno 
nakapavanje na kožu 

komad 21 
        

imidakloprid 400mg, moksidektin 100mg - rastvor za lokalno 
nakapavanje na kožu 

komad 9 
        

imidakloprid 10mg, moksidektin 25mg - rastvor za lokalno nakapavanje 
na kožu 

komad 21 
        

imidakloprid 40mg, moksidektin 10mg - rastvor za lokalno nakapavanje 
na kožu 

komad 12 
        

fenilbutazon 200mg/ml + deksametazon 0,25mg/ml - bočica 100ml bočica 1         

marbofloksacin 3mg, klortrimazol 10mg, dexametazon (u obliku 
acetata) 0,9mg - bočica 10ml 

bočica 35 
        

kloksacin (u obliku kloksacilin-benzatina) 600mg i ampicilin (u obliku 
ampicilin trihidrata) 300mg - intramamarna suspenzija 

injektor 72 
        

Permetrin (cis/trans 25/75%) 1,5 g/100g - bočica 100g bočica 24         

328,2mg kalcijum-glukonat, 81,3mg kalcijum-glicerofosfat, hidrati i 
41,8mg magnezijumhlorid, heksahidrat/ml - bičica a100ml 

bočica 25 
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klosantel 50mg/ml - bočica a 250ml bočica 4         

butafosfan 100mg, cijanokobalamin (vitamin b12) 0,050mg/ml - bočica 
a100ml 

bočica 47 
        

ceftiofur 50 mg/ml (u obliku ceftiofur-hidrohlorida) - bočica a100ml bočica 33         

kofein 250mg/ml - bočica a 50ml bočica 7         

febantel 150mg, pirantel 144mg, prazikvantel 50mg tableta 1430         

medroksiprogesteronacetat 50mg/ml - bočica a 5ml bočica 4         

deksametazon 2mg/ml - bočica a 50ml bočica 85         

deksametazon-natrijum-fosfat 1,32mg, deksametazon-fenil-propionat 
2,67mg/ml - bočica a 50ml 

bočica 10 
        

prazikvantel 20mg, pirantel embonat 230mg/tbl - kutija a 2tbl kutija 72         

daizinon 250mg/ml - bočica a 100ml bočica 43         

daizinon 250mg/ml - bočica a 1l bočica 35         

enroflokcasin 50mg/ml - bočica a 100ml bočica 206         

inaktivisane bakterije Erysipelotrix rhusiopathiae (soj VZS-L 624) 
najmanje 10exp8 CFU - 1 dz a 2ml - bočica a 100ml 

bočica 4 
        

kompleks enzima u puferskom rastvoru (FLOGO Natural  Enzymatic 
Complex), Nevenovo ulje (Calendulae oleum), Bademovo ulje 
(Amygdalae oleum), Vitamin E acetat (Tocopherolis acetas), Etarsko 
ulje lavande (Lavandulae aetheroleum), Borna kiselina (Acidum 
boricum) - tuba a 50gr 

komad 58 

        

Flumekvin 100 mg/g - Oralni prašak a 100g komad 30         

fipronil 50mg - pipeta 0,5ml komad 15         

fipronil 134mg - pipeta 1,34ml komad 33         

fipronil 268mg - pipeta 3,68ml komad 24         

fipronil 67mg - pipeta 0,67ml komad 27         

fipronil 402mg - pipeta 4,02ml komad 24         

gentamicin sulfat 80mg/ml - bočica a 100ml bočica 4         

oksitetraciklin-hidrohlorid 1,0g - intrauterina tbl tableta 20         

glukoza, monohidrat 500mg/ml - bočica a 100ml bočica 12         

Trimetoprim 40 mg, Sulfametoksazol 200 mg/ml - bočica a 100ml bočica 16         

vit.B1 10mg, vit.B2 4mg, vit.B6 4mg, vit.PP 50mg, kalcijum pantotenat 
5mg, vit.B12 10mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 71 
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Ihtiol (Ammonii sulfogyrodalas), Riblje ulje (Jecoris oleum), Kamfor 
(Camphora), Kantarionovo ulje (Hyperici oleum), Vitamin E acetat 
(Tocopherolis acetas) - tuba a 50gr 

komad 59 

        

Imidokarb 85 mg (u obliku 121.15 mg imidokarb-dipropionata)/ml - 
bočica a 40ml 

bočica 11 
        

Menbuton 100 mg/ml - bočica a 100ml bočica 3         

neomicin-sulfat 50 mg, kaolin 200 mg, pectin 6 mg/ml - bočica a 50ml bočica 110         

ketamin (u obliku ketamin-hidrohlorida) 100 mg/ml - bočica a 10ml bočica 464         

propoksur 3,02g, flumetrin 0,68g/30,2g - ogrlica 53cm komad 25         

propoksur 4,5g, flumetrin 1,013g/45,0g - ogrlica 70cm komad 41         

propoksur 1,25g, flumetrin 0,281g/12,5g - ogrlica 38cm komad 20         

natrijum-pikosulfat 2.5 mg/g - oralni prašak kesica a 10gr kesica 40         

Tetraciklin-hidrohlorid 200 mg, Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 
250 mg, Bacitracin 2.000 i.j., Prednizolon 10 mg/8g - intramamarni 
injektor 

komad 80 

        

Enrofloksacin 100 mg/ml - bočica a 10ml orl suspenzija bočica 230         

Ivermektin 10,0mg/ml - bočica a 100ml   59         

Milbemicin oksim 12,5mg, Prazikvante 125mg - tbl tableta 48         

Milbemicin oksim 2,5mg, Prazikvante 25mg - tbl tableta 48         

Kalcijum-glukonat 160mg, Kalcijum-glicerofosfat 66mg, Magnezijum-
hlorid, heksahidrat 64mg, Kofein 20mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 8 
        

Linkomicin (u obliku linkomicin-hidrohlorida) 50mg, Spectinomicin (u 
obliku spektinomicin-sulfata, tetrahidrata) 100mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 19 
        

Metamizol natrijuma 500 mg/ml - bočica a 100ml bočica 18         

Levamizol-hidrohlorid 75mg/ml - bočica a 100ml bočica 16         

Levamizol-hidrohlorid 100mg/g - oralni prašak a 15gr komad 160         

Transmetrin 50mg, Tetrametrin 5mg/ml - ampila a 5ml komad 285         

Prokain-benzilpenicilina 120.000 i.j., Benzatin-benzilpenicilina 80.000 
i.j., Dihidrostreptomicin-sulfat, baza 200 mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 127 
        

Retinol palmitat  50000 i.j., Holekalciferol 25000 i.j., Tokoferol acetat 
20mg/ml  - bočica a 100ml 

bočica 18 
        

Askorbinsku kiselinu 100mg/ml - bočica a 100ml bočica 35         

živi atenuirani virus FCV, soj F9 najmanje 4,610 PFU najviše 6,410 PFU, 
živi atenuirani virus FVR, soj G2620A najmanje 5,210 PFU najviše 7,010 
PFU, živi atenuirani virus FPLV, soj MW-1 najmanje 4,310 TCID50 
najviše 6,410 TCID50/ml - bočica a 1dz 

bočica 73 
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Metamizol-natrijum 500 mg/ml - bočica a 50ml bočica 6         

Oksitetraciklin hidrohlorid 400 mg/g - oralni prašak a 20gr komad 150         

propilen glikol, cremophor, ekstrakt nevena, ulje bosiljka, prečišćena 
voda - bočica a 160ml 

bočica 7 
        

oksitetraciklin (u obliku hidrohlorida) 200 mg/ml - bočica a 100ml bočica 3         

Oksitocin 10i.j. (odgovara 16,6 mcg)/ml - bočica a 50ml bočica 3         

Trovalentno gvožđe (Fe+3 ) 100 mg (u obliku kompleksa sa 
dekstranom)/ml - bočica a 100ml 

bočica 13 
        

prokain benzilpenicilin 250mg, dihidrostreptomicin 250mg/ml - bočica a 
100ml 

bočica 70 
        

Inaktivisane bakterijske kulture: 
Cl. perfringens tip A i alfa toksoid   ≥anti-alfa 2,5 i.j. * 
Cl. perfringens tip C i beta toksoid ≥anti-beta 10 i.j. * 
Cl. perfringens tip D i epsilon toksoid ≥anti-epsilon 5 i.j. * 
Cl. novyi tip B i toksoid ≥anti-novyi 3,5 i.j. * 
Cl. septicum i toksoid ≥anti-septicum 2,5 i.j.* 
Fusobacterium necrophorum ≥40 Ag.j*. 
Staphylococcus aureus ≥0,5 A.h.j.* 
Arcanobacterium pyogenes ≥80 Ag.j.* 
Adjuvans: 
Aluminijum hidroksid 0 mg - 8,4  mg 
Ekscipiens: 
Rezidualni formaldehid (inaktivator)           najviše 3,2 mg 
Tiomersal  (konzervans)                           0,1 mg- 0,2 mg 
* titar antitela u ml seruma 

bočica   7 

        

Amoksicilin 100 mg 
(u obliku trihidrata) kolistin 
(u obliku sulfata) 250.000 i.j. - bočica a 100ml 

bočica  2 

        

1ml oralnog rastvora sadrži: vitam A 10.000.000ij, vitamin k3 500mg, d-
pantenol 7,500g, vitamin b2 2,500g, vitamin b12 1,250mcg, biotin 
1,000mcg, alanin 11,5g, aspartanska kis 9,5g, cistin 2,1g, glicin 9,6g, 
hidroksi polin u tragovima, leucin 12,5g, metionin 2,2g, serin 7,0g, 
triptofan 2,0g, valin 6,2g, vitamin d3 2.000.000ij, nikotin amid 16,25g, 
vitamin b1 1,750g, vitamin b6 1,125g, vitamin b15 0,500mg, inozitol 
2,500g, arginin 6,1g, fenil alanin 5,5g, glutaminska kis 21,5g, histidin 
4,7g, izoleucin 6,0g, lizin 9,5g, prolin 9,5g, treonin 5,0g, tirozin 5,3g, 
enzimi u tragovima - bočica a20ml 

bočica 130 

        

Vitamin A-palmitat 50000 i.j., Holekalciferol 25000 i.j., RRR-a -
tokoferilacetat 20 mg, Natrijum-selenit, pentahidrat 0,5 mg/ml - 
bočica a 100ml 

bočica 5 

        

baza lavandinog šampona, hlorheksidin 3% i agensi hidratacije u 
slobodnoj i inkapsuliranoj formi, hitozanid (ph neutralni) - bočica a 
200ml 

bočica 9 
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Cefaleksin 150 mg /ml - bočica a 250ml bočica 13         

Cefaleksin 300 mg /tbl  tableta 14         

Cefaleksin 75 mg /tbl  tableta 14         

U 100 g emulzije nalazi se 3 grama dimetilpolisiloksana - bočica a 50ml bočica 2         

Streptomicin-sulfat 200 mg/ml - bočica a 100ml bočica 4         

Streptomicin sulfat 1 g/g - oralni prašak a 5gr komad 200         

sulfadiazin (u obliku sulfadiazin-natrijuma) 250 mg trimetoprim 50 
mg/g - oralni pračak a 20g 

komad 120 
        

Sulfadimidin-natrijuma 160 mg/ml - bočica a 100ml bočica 40         

Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg/g - oralni prašak a 100g komad 60         

Amoksicilin 140mg, klavulanska kiselina 35mg/ml - bočica a 40ml bočica 54         

amoksicilin, klavulanska kiselina (200mg+50mg)/tbl komad 200         

amoksicilin, klavulanska kiselina (40mg+10mg)/tbl komad 200         

embutramid 200mg, mebezonijum50mg, tetrakain5mg/ml - bočica a 
50ml 

bočica 4 
        

amitraz 125mg/ml - bočica a 1l bočica 1         

Tilozin 200 mg, (u obliku tilozin-tartarata) 220 mg/ml - bočica a 100ml bočica 7         

Živi virus štenećaka, Živi Adenovirus pasa tip 2, Parvovirus pasa, Virus 
parainfluence pasa, Zaštitna podloga za liofilizaciju + Leptospira spp 
suspenzija za injekciju - a 1dz 

komad 990 

        

cink oksid, riblje ulje - tuba a 50g komad 56         

kalcijum karbonat 240 mg, kalcijum oksid 20 mg, kobalt sulfat 20 µg, 
bakar sulfat 500 µg, cink sulfat 50 µg, mangan sulfat 500 µg, gvožđe 
sulfat 500 µg, koren lincure u prahu 20 mg, nosač do 1g/g - oralni 
prašak a 200g 

komad 30 

        

tanina iz kestena 550mg/g - oralni prašak a 75g komad 30         

niklozamid 240mg, oksibendazol 30mg - tuba a 10ml komad 13         

Ksilazin (u obliku hidrohlorida) 20 mg - bočica a 50ml bočica 45 
        

oksitetraciklin hidroflorid 25mg/ml - spej za kožu a 200ml bočica 16         

hlortetraciklin hidrohlorid 20mg/g - prašak a 100g komad 60         

tiletamin 50mg, zolazepam 50mg, liofilizat i rastvarač za rastvor za 
injekciju/ml - bočica a 5 ml 

bočica 180 
        

УКУПНО 
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ПАРТИЈА 2 

tuberkulin goveđi, prečišćeni proteinski derivat 28.000ij/ml - bočica 
a5ml 

bočica 45 
        

Živi atenuirani virus klasične kuge svinja (China soj) najmanje 100 
PD50/ml - bočica a 10dz 

bočica 30 
        

Živi atenuirani virus klasične kuge svinja (China soj) najmanje 100 
PD50/ml - bočica a 20dz 

bočica 31 
        

Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j./doza - bočica 
a 10dz 

bočica 494 
        

Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j./doza - bočica 
a 1dz 

bočica 1550 
        

Lentogeni živi virus Newcastle bolesti soj La Sota najmanje najmanje 
106,0 EID50/1 doza (0,1 ml) - bočica a 25dz 

bočica 25 
        

Lentogeni živi virus Newcastle bolesti soj La Sota najmanje najmanje 
106,0 EID50/1 doza (0,1 ml) - bočica a 1000dz 

bočica 63 
        

УКУПНО       

ПАРТИЈА 3 

diazepam 10mg/2ml - apmula a 2ml ampula 150         

etamsilat 250mg/2ml - ampula 2 2ml ampula 130         

furosemid 10mg/ml - ampula 2ml ampula 150         

HETASORB 6%, 60 g/l + 9 g/l, rastvor za infuziju - boca a 500ml boca 5 
        

ketoprofen 100mg/2ml - ampula a 2ml ampula 140         

metoklopramid 10mg/2ml - ampula a 2ml ampula 260 

    Fitomenadion 10mg/ml - ampula a 1ml ampula 335 

    lidokain-hidrohlorida 35mg/3,5ml - ampula a 3,5ml ampula 50 

    ceftriaksona u obliku ceftriakson-natrijuma 1g/g - bočica a 1g bočica 50 

    meloksikam 15mg u obliku soli enolata/1,5ml - ampula a 1,5ml ampula 35 

    2500 mikrograma hidroksokobalamina u obliku hidroksokobalamin- 
acetata/2ml - apmula a 2ml 

ampula 70 

    hloramfenikol 10mg/g - tuba a 5g komad 20         

ranitidin 50mg/5ml - ampula a 5ml ampula 420         

УКУПНО 
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ПАРТИЈА 4 

Glukozamin sulfat 500 mg, Hondroitin sulfat 100 mg, L-arginin 20 mg, L-
prolin 20 mg - tablete 1,2g 

komad 31 
        

dikalcijum fosfat 2.300mg ekvivalent kalcijum 540mg P340mg vitamin 
d3 150ui vitam A 3000ui vitamin E 3mg/2,5g tbl - bočica a 50tbl 

bočica 50 
        

Ekstrakt belog luka - 70 mg 
Ekstrakt ženšena - 70 mg 
Ekstrakt aloe vera - 70 mg 
Vitamin C - 5 mg 
Vitamin E - 0.8 mg 
Vitamin A - 0.46 mg 
Vitamin B1- 0.06 mg 
Niacin - 0.6 mg 
Vitamin B2 - 0.1 mg 
Pantotenska kiselina - 0.05 mg 
Vitamin B6 - 0.1 mg 
Gvožđe - 0.023 mg 
Biotin - 0.25 ?g 
Folna kiselina -1?g 
Vitamin B12 - 0.003 ?g 
Holin - 1.6 mg 
Fosfor - 7.4 mg 
Natrijum - 0.25 mg 
Kalcijum - 5.75 mg 
Magnezijum - 0.573 mg 
Kalijum - 10 mg 
Cink - 0.05 mg 
Mangan - 2.5 ?g/tbl - bočica a 80tbl 

bočica 7 

        

Ekstrakt biljke sikavice (silimarin) 100 mg, Beta carotene 3 mg, Vitamin 
E 1 mg, Pivski kvasac 200 mg, L-arginine 30 mg, Selen 20 mcg - tbl a 
1,2g - bočica a 80tbl 

bočica 12 

        

Vitamin A 166 IU, Vitamin D3 25 IU, Vitamin E acetate 0.5 mg, Vitamin 
PP 2.5 mg, Vitamin B1 1 mg, Vitamin B2 0.25 mg, Vitamin B6 0.5 mg, 
Vitamin B12 0.25 ?g, Vitamin C 7.5 mg, Vitamin H 12.5 ?g, Pantotenska 
kiselina 0.58 mg, Folna kiselina 0.05 mg, Ferro (sulfate ferro 
monohydrate) – 2.5 ?g, Bakar (cupric sulfate x 5H2O) – 5 ?g, Mangan 
(manganese sulfate x 4H2O) – 25 ?g, Cink (zink sulfate monohydrate) – 
25 ?g, Magnezijum (magnesium sulfate) – 0.25 mg, Kalcijum difosfat 2.5 
mg, L-carnitine 50 mg, Pivski kvasac 200 mg, Molibden 5 ?g, Fosfor 2.35 
mg - tbl a 1g - bočica a 80tbl 

bočica 22 

        

УКУПНО       
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ПАРТИЈА 5 

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, 0,9%, rastvor za infuziju, Natrijum hlorid 
9 g, Voda za injekcije do 1000 ml, Natrijum (Na+) 154 mmol/l, Hloridi 
(Cl-) 154 mmol/l, Teorijski olaritet 308 mosm/l /1000ml - boca a 500ml 

boca 660 

        

glukota 5% rastvor za infuziju 50 g/L - boca a 500ml boca 560         

hartmanov rastvor - natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum hlorid, 
natrijum-laktat i vodu za 
injekcije - boca a 500ml 

boca 60 

        

УКУПНО       

 

 

 

    

Датум:  

М.П. 

Понуђач: 

__________________________ ___________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 попунити поља за коју партију се подноси понуда, а остала поња прецртати  
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VII – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

АКТИВНА СУПСТАНЦА 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ПАРТИЈА 1 

imidakloprid 250mg, permetrin 1250mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 24 

imidakloprid 40mg, permetrin 200mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 24 

imidakloprid 100mg, permetrin 500mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 28 

imidakloprid 400mg, permetrin 2000mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 24 

imidakloprid 40mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu  komad 36 

imidakloprid 40mg, moksidektin 10mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 15 

imidakloprid 250mg, moksidektin 62,5mg - rastvor za lokalno nakapavanje na 
kožu 

komad 21 

imidakloprid 400mg, moksidektin 100mg - rastvor za lokalno nakapavanje na 
kožu 

komad 9 

imidakloprid 10mg, moksidektin 25mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 21 

imidakloprid 40mg, moksidektin 10mg - rastvor za lokalno nakapavanje na kožu komad 12 

fenilbutazon 200mg/ml + deksametazon 0,25mg/ml - bočica 100ml bočica 1 

marbofloksacin 3mg, klortrimazol 10mg, dexametazon (u obliku acetata) 0,9mg 
- bočica 10ml 

bočica 35 

kloksacin (u obliku kloksacilin-benzatina) 600mg i ampicilin (u obliku ampicilin 
trihidrata) 300mg - intramamarna suspenzija 

injektor 72 

Permetrin (cis/trans 25/75%) 1,5 g/100g - bočica 100g bočica 24 

328,2mg kalcijum-glukonat, 81,3mg kalcijum-glicerofosfat, hidrati i 41,8mg 
magnezijumhlorid, heksahidrat/ml - bičica a100ml 

bočica 25 

klosantel 50mg/ml - bočica a 250ml bočica 4 

butafosfan 100mg, cijanokobalamin (vitamin b12) 0,050mg/ml - bočica a100ml bočica 47 

ceftiofur 50 mg/ml (u obliku ceftiofur-hidrohlorida) - bočica a100ml bočica 33 

kofein 250mg/ml - bočica a 50ml bočica 7 

febantel 150mg, pirantel 144mg, prazikvantel 50mg tableta 1430 

medroksiprogesteronacetat 50mg/ml - bočica a 5ml bočica 4 

deksametazon 2mg/ml - bočica a 50ml bočica 85 

deksametazon-natrijum-fosfat 1,32mg, deksametazon-fenil-propionat 
2,67mg/ml - bočica a 50ml 

bočica 10 

prazikvantel 20mg, pirantel embonat 230mg/tbl - kutija a 2tbl kutija 72 

daizinon 250mg/ml - bočica a 100ml bočica 43 

daizinon 250mg/ml - bočica a 1l bočica 35 

enroflokcasin 50mg/ml - bočica a 100ml bočica 206 

inaktivisane bakterije Erysipelotrix rhusiopathiae (soj VZS-L 624) najmanje 
10exp8 CFU - 1 dz a 2ml - bočica a 100ml 

bočica 4 

kompleks enzima u puferskom rastvoru (FLOGO Natural  Enzymatic Complex), 
Nevenovo ulje (Calendulae oleum), Bademovo ulje (Amygdalae oleum), Vitamin 
E acetat (Tocopherolis acetas), Etarsko ulje lavande (Lavandulae aetheroleum), 
Borna kiselina (Acidum boricum) - tuba a 50gr 

komad 58 

Flumekvin 100 mg/g - Oralni prašak a 100g komad 30 

fipronil 50mg - pipeta 0,5ml komad 15 

fipronil 134mg - pipeta 1,34ml komad 33 

fipronil 268mg - pipeta 3,68ml komad 24 

fipronil 67mg - pipeta 0,67ml komad 27 
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fipronil 402mg - pipeta 4,02ml komad 24 

gentamicin sulfat 80mg/ml - bočica a 100ml bočica 4 

oksitetraciklin-hidrohlorid 1,0g - intrauterina tbl tableta 20 

glukoza, monohidrat 500mg/ml - bočica a 100ml bočica 12 

Trimetoprim 40 mg, Sulfametoksazol 200 mg/ml - bočica a 100ml bočica 16 

vit.B1 10mg, vit.B2 4mg, vit.B6 4mg, vit.PP 50mg, kalcijum pantotenat 5mg, 
vit.B12 10mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 71 

Ihtiol (Ammonii sulfogyrodalas), Riblje ulje (Jecoris oleum), Kamfor (Camphora), 
Kantarionovo ulje (Hyperici oleum), Vitamin E acetat (Tocopherolis acetas) - 
tuba a 50gr 

komad 59 

Imidokarb 85 mg (u obliku 121.15 mg imidokarb-dipropionata)/ml - bočica a 
40ml 

bočica 11 

Menbuton 100 mg/ml - bočica a 100ml bočica 3 

neomicin-sulfat 50 mg, kaolin 200 mg, pectin 6 mg/ml - bočica a 50ml bočica 110 

ketamin (u obliku ketamin-hidrohlorida) 100 mg/ml - bočica a 10ml bočica 464 

propoksur 3,02g, flumetrin 0,68g/30,2g - ogrlica 53cm komad 25 

propoksur 4,5g, flumetrin 1,013g/45,0g - ogrlica 70cm komad 41 

propoksur 1,25g, flumetrin 0,281g/12,5g - ogrlica 38cm komad 20 

natrijum-pikosulfat 2.5 mg/g - oralni prašak kesica a 10gr kesica 40 

Tetraciklin-hidrohlorid 200 mg, Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 250 mg, 
Bacitracin 2.000 i.j., Prednizolon 10 mg/8g - intramamarni injektor 

komad 80 

Enrofloksacin 100 mg/ml - bočica a 10ml orl suspenzija bočica 230 

Ivermektin 10,0mg/ml - bočica a 100ml   59 

Milbemicin oksim 12,5mg, Prazikvante 125mg - tbl tableta 48 

Milbemicin oksim 2,5mg, Prazikvante 25mg - tbl tableta 48 

Kalcijum-glukonat 160mg, Kalcijum-glicerofosfat 66mg, Magnezijum-hlorid, 
heksahidrat 64mg, Kofein 20mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 8 

Linkomicin (u obliku linkomicin-hidrohlorida) 50mg, Spectinomicin (u obliku 
spektinomicin-sulfata, tetrahidrata) 100mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 19 

Metamizol natrijuma 500 mg/ml - bočica a 100ml bočica 18 

Levamizol-hidrohlorid 75mg/ml - bočica a 100ml bočica 16 

Levamizol-hidrohlorid 100mg/g - oralni prašak a 15gr komad 160 

Transmetrin 50mg, Tetrametrin 5mg/ml - ampila a 5ml komad 285 

Prokain-benzilpenicilina 120.000 i.j., Benzatin-benzilpenicilina 80.000 i.j., 
Dihidrostreptomicin-sulfat, baza 200 mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 127 

Retinol palmitat  50000 i.j., Holekalciferol 25000 i.j., Tokoferol acetat 20mg/ml  
- bočica a 100ml 

bočica 18 

Askorbinsku kiselinu 100mg/ml - bočica a 100ml bočica 35 

živi atenuirani virus FCV, soj F9 najmanje 4,610 PFU najviše 6,410 PFU, živi 
atenuirani virus FVR, soj G2620A najmanje 5,210 PFU najviše 7,010 PFU, živi 
atenuirani virus FPLV, soj MW-1 najmanje 4,310 TCID50 najviše 6,410 TCID50/ml 
- bočica a 1dz 

bočica 73 

Metamizol-natrijum 500 mg/ml - bočica a 50ml bočica 6 

Oksitetraciklin hidrohlorid 400 mg/g - oralni prašak a 20gr komad 150 

propilen glikol, cremophor, ekstrakt nevena, ulje bosiljka, prečišćena voda - 
bočica a 160ml 

bočica 7 

oksitetraciklin (u obliku hidrohlorida) 200 mg/ml - bočica a 100ml bočica 3 

Oksitocin 10i.j. (odgovara 16,6 mcg)/ml - bočica a 50ml bočica 3 

Trovalentno gvožđe (Fe+3 ) 100 mg (u obliku kompleksa sa dekstranom)/ml - 
bočica a 100ml 

bočica 13 

prokain benzilpenicilin 250mg, dihidrostreptomicin 250mg/ml - bočica a 100ml bočica 70 
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Inaktivisane bakterijske kulture: 
Cl. perfringens tip A i alfa toksoid   ≥anti-alfa 2,5 i.j. * 
Cl. perfringens tip C i beta toksoid ≥anti-beta 10 i.j. * 
Cl. perfringens tip D i epsilon toksoid ≥anti-epsilon 5 i.j. * 
Cl. novyi tip B i toksoid ≥anti-novyi 3,5 i.j. * 
Cl. septicum i toksoid ≥anti-septicum 2,5 i.j.* 
Fusobacterium necrophorum ≥40 Ag.j*. 
Staphylococcus aureus ≥0,5 A.h.j.* 
Arcanobacterium pyogenes ≥80 Ag.j.* 
Adjuvans: 
Aluminijum hidroksid 0 mg - 8,4  mg 
Ekscipiens: 
Rezidualni formaldehid (inaktivator)           najviše 3,2 mg 
Tiomersal  (konzervans)                           0,1 mg- 0,2 mg 
* titar antitela u ml seruma 

 bočica 7 

Amoksicilin 100 mg 
(u obliku trihidrata) kolistin 
(u obliku sulfata) 250.000 i.j. - bočica a 100ml 

 bočica 2 

1ml oralnog rastvora sadrži: vitam A 10.000.000ij, vitamin k3 500mg, d-pantenol 
7,500g, vitamin b2 2,500g, vitamin b12 1,250mcg, biotin 1,000mcg, alanin 
11,5g, aspartanska kis 9,5g, cistin 2,1g, glicin 9,6g, hidroksi polin u tragovima, 
leucin 12,5g, metionin 2,2g, serin 7,0g, triptofan 2,0g, valin 6,2g, vitamin d3 
2.000.000ij, nikotin amid 16,25g, vitamin b1 1,750g, vitamin b6 1,125g, vitamin 
b15 0,500mg, inozitol 2,500g, arginin 6,1g, fenil alanin 5,5g, glutaminska kis 
21,5g, histidin 4,7g, izoleucin 6,0g, lizin 9,5g, prolin 9,5g, treonin 5,0g, tirozin 
5,3g, enzimi u tragovima - bočica a20ml 

bočica 130 

Vitamin A-palmitat 50000 i.j., Holekalciferol 25000 i.j., RRR-a -tokoferilacetat 
20 mg, Natrijum-selenit, pentahidrat 0,5 mg/ml - bočica a 100ml 

bočica 5 

baza lavandinog šampona, hlorheksidin 3% i agensi hidratacije u slobodnoj i 
inkapsuliranoj formi, hitozanid (ph neutralni) - bočica a 200ml 

bočica 9 

Cefaleksin 150 mg /ml - bočica a 250ml bočica 13 

Cefaleksin 300 mg /tbl  tableta 14 

Cefaleksin 75 mg /tbl  tableta 14 

U 100 g emulzije nalazi se 3 grama dimetilpolisiloksana - bočica a 50ml bočica 2 

Streptomicin-sulfat 200 mg/ml - bočica a 100ml bočica 4 

Streptomicin sulfat 1 g/g - oralni prašak a 5gr komad 200 

sulfadiazin (u obliku sulfadiazin-natrijuma) 250 mg trimetoprim 50 mg/g - oralni 
pračak a 20g 

komad 120 

Sulfadimidin-natrijuma 160 mg/ml - bočica a 100ml bočica 40 

Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg/g - oralni prašak a 100g komad 60 

Amoksicilin 140mg, klavulanska kiselina 35mg/ml - bočica a 40ml bočica 54 

amoksicilin, klavulanska kiselina (200mg+50mg)/tbl komad 200 

amoksicilin, klavulanska kiselina (40mg+10mg)/tbl komad 200 

embutramid 200mg, mebezonijum50mg, tetrakain5mg/ml - bočica a 50ml bočica 4 

amitraz 125mg/ml - bočica a 1l bočica 1 

suspenzije za injekciju sadrži 300 i.j. ili 1500 i.j. tetanus antitoksina/ml - 
bočica a 10ml 

bočica 20 

Tilozin 200 mg, (u obliku tilozin-tartarata) 220 mg/ml - bočica a 100ml bočica 7 

Živi virus štenećaka, Živi Adenovirus pasa tip 2, Parvovirus pasa, Virus 
parainfluence pasa, Zaštitna podloga za liofilizaciju + Leptospira spp suspenzija 
za injekciju - a 1dz 

komad 990 

cink oksid, riblje ulje - tuba a 50g komad 56 

kalcijum karbonat 240 mg, kalcijum oksid 20 mg, kobalt sulfat 20 µg, bakar 
sulfat 500 µg, cink sulfat 50 µg, mangan sulfat 500 µg, gvožđe sulfat 500 µg, 
koren lincure u prahu 20 mg, nosač do 1g/g - oralni prašak a 200g 

komad 30 

tanina iz kestena 550mg/g - oralni prašak a 75g komad 30 

niklozamid 240mg, oksibendazol 30mg - tuba a 10ml komad 13 
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Ksilazin (u obliku hidrohlorida) 20 mg - bočica a 50ml bočica 45 

oksitetraciklin hidroflorid 25mg/ml - spej za kožu a 200ml bočica 16 

hlortetraciklin hidrohlorid 20mg/g - prašak a 100g komad 60 

tiletamin 50mg, zolazepam 50mg, liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju/ml 
- bočica a 5 ml 

bočica 180 

ПАРТИЈА 2 

tuberkulin goveđi, prečišćeni proteinski derivat 28.000ij/ml - bočica a5ml bočica 45 

Živi atenuirani virus klasične kuge svinja (China soj) najmanje 100 PD50/ml - 
bočica a 10dz 

bočica 30 

Živi atenuirani virus klasične kuge svinja (China soj) najmanje 100 PD50/ml - 
bočica a 20dz 

bočica 31 

Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j./doza - bočica a 10dz bočica 494 

Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j./doza - bočica a 1dz bočica 1550 

Lentogeni živi virus Newcastle bolesti soj La Sota najmanje najmanje 106,0 
EID50/1 doza (0,1 ml) - bočica a 25dz 

bočica 25 

Lentogeni živi virus Newcastle bolesti soj La Sota najmanje najmanje 106,0 
EID50/1 doza (0,1 ml) - bočica a 1000dz 

bočica 63 

ПАРТИЈА 3 

diazepam 10mg/2ml - apmula a 2ml ampula 150 

etamsilat 250mg/2ml - ampula 2 2ml ampula 130 

furosemid 10mg/ml - ampula 2ml ampula 150 

HETASORB 6%, 60 g/l + 9 g/l, rastvor za infuziju - boca a 500ml boca 5 

ketoprofen 100mg/2ml - ampula a 2ml ampula 140 

metoklopramid 10mg/2ml - ampula a 2ml ampula 260 

Fitomenadion 10mg/ml - ampula a 1ml ampula 335 

lidokain-hidrohlorida 35mg/3,5ml - ampula a 3,5ml ampula 50 

ceftriaksona u obliku ceftriakson-natrijuma 1g/g - bočica a 1g bočica 50 

meloksikam 15mg u obliku soli enolata/1,5ml - ampula a 1,5ml ampula 35 

2500 mikrograma hidroksokobalamina u obliku hidroksokobalamin- acetata/2ml 
- apmula a 2ml 

ampula 70 

hloramfenikol 10mg/g - tuba a 5g komad 20 

ranitidin 50mg/5ml - ampula a 5ml ampula 420 

ПАРТИЈА 4 

Glukozamin sulfat 500 mg, Hondroitin sulfat 100 mg, L-arginin 20 mg, L-prolin 
20 mg - tablete 1,2g 

komad 31 

dikalcijum fosfat 2.300mg ekvivalent kalcijum 540mg P340mg vitamin d3 150ui 
vitam A 3000ui vitamin E 3mg/2,5g tbl - bočica a 50tbl 

bočica 50 

Ekstrakt belog luka - 70 mg 
Ekstrakt ženšena - 70 mg 
Ekstrakt aloe vera - 70 mg 
Vitamin C - 5 mg 
Vitamin E - 0.8 mg 
Vitamin A - 0.46 mg 
Vitamin B1- 0.06 mg 
Niacin - 0.6 mg 
Vitamin B2 - 0.1 mg 
Pantotenska kiselina - 0.05 mg 
Vitamin B6 - 0.1 mg 
Gvožđe - 0.023 mg 
Biotin - 0.25 ?g 
Folna kiselina -1?g 
Vitamin B12 - 0.003 ?g 
Holin - 1.6 mg 
Fosfor - 7.4 mg 
Natrijum - 0.25 mg 

bočica 7 
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Kalcijum - 5.75 mg 
Magnezijum - 0.573 mg 
Kalijum - 10 mg 
Cink - 0.05 mg 
Mangan - 2.5 ?g/tbl - bočica a 80tbl 

Ekstrakt biljke sikavice (silimarin) 100 mg, Beta carotene 3 mg, Vitamin E 1 mg, 
Pivski kvasac 200 mg, L-arginine 30 mg, Selen 20 mcg - tbl a 1,2g - bočica a 
80tbl 

bočica 12 

Vitamin A 166 IU, Vitamin D3 25 IU, Vitamin E acetate 0.5 mg, Vitamin PP 2.5 
mg, Vitamin B1 1 mg, Vitamin B2 0.25 mg, Vitamin B6 0.5 mg, Vitamin B12 0.25 
?g, Vitamin C 7.5 mg, Vitamin H 12.5 ?g, Pantotenska kiselina 0.58 mg, Folna 
kiselina 0.05 mg, Ferro (sulfate ferro monohydrate) – 2.5 ?g, Bakar (cupric 
sulfate x 5H2O) – 5 ?g, Mangan (manganese sulfate x 4H2O) – 25 ?g, Cink (zink 
sulfate monohydrate) – 25 ?g, Magnezijum (magnesium sulfate) – 0.25 mg, 
Kalcijum difosfat 2.5 mg, L-carnitine 50 mg, Pivski kvasac 200 mg, Molibden 5 
?g, Fosfor 2.35 mg - tbl a 1g - bočica a 80tbl 

bočica 22 

ПАРТИЈА 5 

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, 0,9%, rastvor za infuziju, Natrijum hlorid 9 g, 
Voda za injekcije do 1000 ml, Natrijum (Na+) 154 mmol/l, Hloridi (Cl-) 154 
mmol/l, Teorijski olaritet 308 mosm/l /1000ml - boca a 500ml 

boca 660 

glukota 5% rastvor za infuziju 50 g/L - boca a 500ml boca 560 

hartmanov rastvor - natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum hlorid, natrijum-
laktat i vodu za 
injekcije - boca a 500ml 

boca 60 

 

 

Место испоруке добара: Магацин (апотека), Булевар деспота Стефана бр. 119, Београд 

 

Рок испоруке:  

 Минималан прихватљиви рок за испоруку предметних добара је 24 часа, а максималан 
прихватљиви рок је 72 часа. 
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VIII – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Образац бр. VIII 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________, даје: 

                                                                                (назив понуђача) 

 

 

И З Ј А В У 

о независној понуди 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке Набавка лекова – обликоване у 5 партија, број 5/16, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

                   Датум:  

М.П. 

Понуђач: 

__________________________ ___________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац 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 утврђује заштита конкуренције. Мере 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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IX - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Образац бр. IX 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС У ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

 

                   Датум:  

М.П. 

Понуђач: 

__________________________ ___________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

 

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

наручилац је дужан да понуђачу надоканди трошкове израде узорака или модела, ако су 

израђене у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди.  

 

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца није обавезно. 


