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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА СА Б ЛИСТЕ ЛЕКОВА, ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ – 

ЛЕКОВИ ЗА БМПО И ХОРМОНСКУ ТЕРАПИЈУ У ГИНЕКОЛОГИЈИ 
БР. ЈН: 404-1-110/15-97 

                                                                                                  
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије 
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2 
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs   
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
6. Врста предмета: Добра 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:  
Јавна набавка лекова са Б Листе лекова, за период од 6 месеци – лекови за БМПО и 

хормонску терапију у гинекологији, ред. бр. ЈН: 404-1-110/15-97. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 33600000 

фармацеутски производи. 
 
Предмет јавне набавке лекова са Б Листе лекова, за период од 6 месеци – лекови за 

БМПО и хормонску терапију у гинекологији, обликован је у 24 партије, али је предметним 
захтeвом за заштиту права оспорена партија 12: 

партија Назив партије ФО Јачина лека 
Јединица 

мере 

Количина 
изражена у 
јединици 

мере 

Процењена 
вредност по 

партији 

1 metilergometrin 0,1 mg injekcija 0,1 mg/ml ampula 33.050 400.235,50 

2 metilergometrin 0,2 mg injekcija 0,2 mg/ml ampula 78.000 1.903.200,00 

3 
dinoproston (PGE2) 0,5 

mg 
endocervikalni gel 

  injekcioni 
špric 

600 1.210.560,00 
0,5 mg/3 g 

4 dinoproston (PGE2) 3 mg vaginalna tableta 3 mg 
vaginalna 

tableta 
1.200 1.267.044,00 

5 
karboprost (PGM15) 0,25 

mg 
rastvor za injekciju 0,25 mg/ml ampula 1.000 1.167.000,00 

6 fenoterol 0,5 mg 
koncentrat za rastvor 

za infuziju 
0,5 mg/10 ml ampula 15.000 2.047.800,00 

7 
testosteron enantat 250 

mg 
injekcija 250 mg/ml ampula 1.200 258.504,00 

8 
hidroksi 

rastvor za injekciju 250 mg/ml ampula 22.000 3.854.840,00 
progesteron 250 mg 

9 progesteron 8% vaginalni gel 8% u 1,125 g aplikator 150 38.976,00 

10 
horiogonadotropin 1500 

i.j. 
injekcija 1500 i.j.  ampula 1.000 145.560,00 

11 
horiogonadotropin 5000 

i.j. 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

5000 i.j. ampula 1.200 443.520,00 



 
 

 

12 menotrofin 75 i.j. 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

75 i.j. (75 i.j. 
FSH i 75 i.j. 

LH) 
bočica 9.000 16.251.300,00 

13 urofolitropin 75 i.j. 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

75 i.j./ml bočica 4 4.996,40 

14 folitropin alfa 75 i.j.                                    
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 

75 i.j./ml bočica 5.550 15.029.400,00 

15 folitropin alfa 300 i.j. rastvor za injekciju 300 i.j./0,5 ml 
pen sa 

uloškom 
240 2.670.024,00 

16 folitropin alfa 450 i.j. rastvor za injekciju 450 i.j./0,75 ml 
pen sa 

uloškom 
280 4.643.632,00 

17 folitropin alfa 900 i.j. rastvor za injekciju 900 i.j./1,5 ml 
pen sa 

uloškom 
350 11.596.865,00 

18 folitropin beta 50 i.j. injekcija 50 i.j./0,5 ml bočica 2.380 4.555.320,00 

19 folitropin beta 100 i.j. injekcija 100 i.j./0,5 ml bočica 1.400 5.130.720,00 

20 folitropin beta 300 i.j. 
rastvor za injekciju u 

ulošku 
300 i.j/0,36ml uložak 36 395.373,60 

21 folitropin beta 600 i.j. 
rastvor za injekciju u 

ulošku 
600 i.j/0,72ml uložak 18 412.729,20 

22 folitropin beta 900 i.j. 
rastvor za injekciju u 

ulošku 
900 i.j/1,08ml uložak 12 392.630,40 

23 oksitocin 10 i.j. rastvor za injekciju 10 i.j./ml ampula 100.000 2.622.000,00 

24 oksitocin 5 i.j. 
rastvor za 

injekciju/koncentrat za 
rastvor za infuziju 

5 i.j./ml ampula 6.000 156.420,00 

 
 8. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Након 
отварања понуда, односно донете Одлуке о закључењу оквирног споразума и обустави 
поступка од 28.12.2015. године. 
 

 9. Остале информације: 
 Наручилац зауставља даље активности у поступку предметне јавне набавке у делу који 
се односи на партију 12, сходно члану 150. став 11 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
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