
 

 

 

Сектор за јавне набавке 
08 број.  404-1-33/16-88 
29.08.2016. године 
  
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12 , 
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
  

- за партије 6, 9, 11, 24, 29, 63, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 90, 96, 100, 119, 120, 121, 
122, 125, 126, 127,138, 142, 154,188, 191, 192, 193, 194, 199, 204, 217, 219, 222, 225, 230, 245, 
255, 264, 267, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 284, 300, 305, 310, 321, 322, 324, 337, 338, 354, 
363, 365, 366, 376 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

                   Предмет јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за партије које су 
обустављене је: 

Partij
a Predmet nabavke Farmaceutski 

oblik 
Jedinica 

mere 

Jačina / 
koncentracija 

leka 

Procenjena 
jedinična 
cena po 

jedinici mere 

Količina Procenjena 
vrednost 

6 

pitofenon, 
fenpiverinijum-

bromid, metamizol-
natrijum 

rastvor za 
injekciju ampula 

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

23,92 1.000 23.920,00 

9 ondansetron 8 mg rastvor za 
injekciju ampula 8 mg/4 ml 630,98 20 12.619,60 

11 granisetron 3 mg 
koncentrat za 

rastvor za 
injekciju/infuziju 

ampula 3 mg/3 ml 483,92 100 48.392,00 

24 heparin 5000 
i.j./0,25 ml 

rastvor za 
injekciju ampula 5000 i.j./0,25 

ml 77,24 7.000 540.680,00 

29 antitrombin III 1500 
i.j. 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

infuziju 
bočica 1500 i.j./30 

ml 56.364,00 10 563.640,00 

63 

hidroksietilskrob 
10%, natrijum-
hlorid, kalijum-
hlorid, kalcijum-

hlorid, magnezijum-

rastvor za infuziju kesa 

500 ml (100 
g/l + 6,252 g/l 
+ 298,4 mg/l 
+ 367,5 mg/l 
+ 203,3 mg/l 

733,62 30 22.008,60 

  Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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hlorid, natrijum-
acetat, jabučna 
kiselina 500 ml 

+ 3,266 g/l + 
671 mg/l) 

71 

ulje soje prečišćeno 
20% / ulje soje, 

rafinisano, 
trigliceridi, srednje 
dužine lanca 20%, 

250 ml 

emulzija za 
infuziju 

kesa/boca 
staklena 

250 ml (200 
g/l) 687,10 10 6.871,00 

73 glukoza 5%, kesa 
100 ml rastvor za infuziju kesa 100 ml (5%) 60,70 3.600 218.520,00 

75 glukoza 5%, boca 
staklena 100 ml rastvor za infuziju boca 

staklena 100 ml (5%) 60,69 490 29.738,10 

76 glukoza 5%, kesa 
250 ml rastvor za infuziju kesa 250 ml (5%) 64,80 100 6.480,00 

77 glukoza 5%, kesa 
500 ml rastvor za infuziju kesa 500 ml (5%) 67,20 4.500 302.400,00 

80 glukoza 5%, kesa 
1000 ml rastvor za infuziju kesa 1000 ml (5%) 136,40 50 6.820,00 

82 glukoza 10%, kesa 
250 ml rastvor za infuziju kesa 250 ml (10%) 81,10 40 3.244,00 

83 glukoza 10%, kesa 
500 ml rastvor za infuziju kesa 500 ml (10%) 83,40 500 41.700,00 

85 glukoza 10%, boca 
staklena 500 ml rastvor za infuziju boca 

staklena 500 ml (10%) 83,40 2.000 166.800,00 

86 glukoza 10%, kesa 
1000 ml rastvor za infuziju kesa 1000 ml 

(10%) 165,00 60 9.900,00 

90 

alanin, 
arginin,glicin,histidi
n,izoleucin, leucin, 

lizin, metionin, 
fenilalanin, prolin, 

serin, treonin, 
triptofan, tirozin, 
valin, natrijum-

acetat, natrijum-
glicerofosfat, 
kalijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, kalcijum-
hlorid, maslinovo i 

sojino ulje, 
mešavina za 

centralni venski 
kateter, sa nižim 

sadržajem 
aminokiselina, 2000 

ml 

emulzija za 
infuziju ml 

2000 ml 
(17,6g/l + 
9,78g/l + 
8,76g/l + 
4,08g/l + 
5,1g/l + 

6,21g/l + 
4,93g/l + 
3,4g/l + 

4,76g/l + 
5,78g/l + 
4,25g/l + 
3,57g/l + 
1,53g/l + 
0,34g/l + 
4,93g/l + 
6,12g/l + 
5,36g/l + 
4,47g/l + 
1,12g/l + 
300g/l + 
0,74g/l + 
200g/l) 

2,11 80.000 168.800,00 

96 

natrijum hlorid, 
kalcijum hlorid, 
kalijum hlorid 

(Ringerov rastvor), 
kesa 1000 ml 

rastvor za infuziju kesa 
1000 ml (8,6 
g/l + 0,33 g/l 

+ 0,3 g/l) 
156,10 300 46.830,00 
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100 

natrijum hlorid, 
kalijum hlorid, 
kalcijum hlorid, 
natrijum laktat 
(Hartmanov 

rastvor), kesa 1000 
ml 

rastvor za infuziju kesa 

1000 ml (6 g/l 
+ 0,4 g/l + 

0,27 g/l + 3,2 
g/l) 

124,70 80 9.976,00 

119 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2000 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu 
kesa 

2000 ml (5.64 
g/l + 3.925 g/l 
+ 0.2573 g/l + 
0.1017 g/l + 

15 g/l) 

798,30 32 25.545,60 

120 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2000 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu 
kesa 

2000 ml 
(5.64g/l + 
3.925g/l + 
0.2573g/l + 
0.1017g/l + 
22.73g/l) 

798,30 10 7.983,00 

121 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2000 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu 
kesa 

2000 ml 
(5.64g/l + 
3.925g/l + 
0.2573g/l + 
0.1017g/l + 

42.5g/l) 

798,30 10 7.983,00 

122 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2500 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu  
kesa 

2500 ml 
(5.64g/L+3.9
25g/L+0.183
8g/L+0.1017
g/L+42.5g/L) 

862,00 10 8.620,00 

125 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 5000 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu  
kesa 

5000 ml 
(5,64g/L+3,9
25g/L+0,183
8g/L+0,1017
g/L+42,5g/L) 

1.724,00 10 17.240,00 

126 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 5000 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu  
kesa 

5000 ml 
(5,64g/L+3,9
25g/L+0,183
8g/L+0,1017
g/L+22,73g/L

) 

1.724,00 10 17.240,00 

127 

natrijum-hlorid, 
natrijum-laktat, 
kalcijum-hlorid, 

magnezijum-hlorid, 
glukoza, 5000 ml 

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu  
kesa 

5000 ml 
(5,64g/L+3,9
25g/L+0,183
8g/L+0,1017
g/L+15g/L) 

1.724,00 10 17.240,00 

138 

natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 
boca staklena 250 

ml 

rastvor za infuziju boca 
staklena 250 ml (9 g/l) 53,00 100 5.300,00 

142 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

kesa 1000 ml 
rastvor za infuziju kesa 1000 ml (9 

g/l) 146,10 100 14.610,00 

154 bumetanid 0,5 mg rastvor za 
injekciju/infuziju ampula 0,5 mg/2 ml 11,29 7.000 79.030,00 

188 oksitocin 5 i.j. 
rastvor za 

injekciju/koncentr
at za rastvor za 

infuziju 

ampula 5 i.j./ml 26,07 14.000 364.980,00 
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191 oktreotid 10 mg 
prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju 

injekcioni 
špric 10 mg/2 ml 56.484,10 90 5.083.569,00 

192 oktreotid 20 mg 
prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju 

injekcioni 
špric 20 mg/2 ml 97.362,60 155 15.091.203,00 

193 oktreotid 30 mg 
prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju 

injekcioni 
špric 30 mg/2 ml 126.513,60 505 63.889.368,00 

194 lanreotid 60 mg injekcija, špric injekcioni 
špric 60 mg 79.712,50 10 797.125,00 

199 metilprednizolon 20 
mg injekcija bočica  20 mg 54,88 15 823,20 

204 parikalcitol kaps 1 
mcg kapsula, meka kapsula 1 mcg 360,83 140 50.516,20 

217 cefotaksim 500 mg 
prašak za rastvor 

za 
injekciju/infuziju 

bočica 
staklena 500 mg 107,67 500 53.835,00 

219 cefotaksim 2 g 
prašak za rastvor 

za 
injekciju/infuziju 

  430,60 100 43.060,00 

222 ceftriakson 500 mg 
prašak i rastvarač 

za rastvor za 
injekciju 

bočica 
staklena 500mg/2ml 69,00 100 6.900,00 

225 cefepim 500 mg 
prašak za rastvor 

za 
injekciju/infuziju 

bočica 
staklena 500 mg 291,40 600 174.840,00 

230 imipenem, cilastatin 
500 mg + 500 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 
bočica 500 mg + 500 

mg 537,69 100.000 53.769.000,00 

245 levofloksacin 250 
mg rastvor za infuziju kesa 250 mg/50 ml 655,67 100 65.567,00 

255 linezolid inf 200 mg rastvor za infuziju boca 
staklena 

200 mg/100 
ml 1.052,80 10 10.528,00 

264 aciklovir 250 mg prašak za rastvor 
za infuziju 

bočica/bo
čica 

staklena 
250 mg 553,92 35.000 19.387.200,00 

267 
antiserum protiv 
zmijskog otrova 

(konjski ) 

rastvor za 
injekciju 

bočica 
staklena 5 ml 1.264,20 1.000 1.264.200,00 

273 palivizumab 100 
mg 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
bočica  100 mg 100.805,30 10 1.008.053,00 

274 filgrastim 12 Mj. 

rastvor za 
injekciju/infuziju u 

napunjenom 
injekcionom 

špricu 

injekcioni 
špric 12 Mj./0,2 ml 2.392,72 5 11.963,60 

278 interferon alfa 2a 
4,5 Mi.j.                                                                                                   

rastvor za 
injekciju, špric 

injekcioni 
špric 

4.500.000 
i.j./0,5 ml 2.129,10 10 21.291,00 

279 interferon alfa 2a 9 
Mi.j.                

rastvor za 
injekciju, špric 

injekcioni 
špric 

 9.000.000 
i.j./0.5 ml 4.323,50 10 43.235,00 

280 
interferon alfa 2b – 

rekombinantni 3 
Mi.j. 

prašak za rastvor 
za injekciju bočica 3 Mi.j. 950,80 10 9.508,00 

281 
interferon alfa 2b – 
rekombinantni 18 

Mi.j. 

rastvor za 
injekciju, pen sa 

uloskom 

pen sa 
uloškom 

18 Mi.j./1,2 
ml 11.145,50 10 111.455,00 
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284 ciklosporin 250 mg koncentrat za 
rastvor za infuziju ampula 250 mg/5 ml 1.075,32 200 215.064,00 

300 tiaprofenska 
kiselina tbl 300 mg tableta tableta 300 mg 11,97 200 2.394,00 

305 rokuronijum bromid 
100 mg 

rastvor za 
injekciju bočica 100 mg/10 ml 1.057,85 100 105.785,00 

310 zoledronska 
kiselina 5 mg rastvor za infuziju bočica 5 mg/100 ml 25.415,50 300 7.624.650,00 

321 bupivakain 20 mg rastvor za 
injekciju ampula 20 mg/4 ml  463,56 13.000 6.026.280,00 

322 bupivakain sa 
glukozom 20 mg 

rastvor za 
injekciju ampula 20 mg/4 ml  495,10 1.000 495.100,00 

324 bupivakain 100 mg rastvor za 
injekciju 

bočica 
staklena 100 mg/20 ml 261,10 26.000 6.788.600,00 

337 klonazepam 1 mg 

koncentrat za 
rastvor za 

injekciju/infuziju 
sa rastvaračem 
za parenteralnu 

upotrebu 

ampula 1 mg/ml 66,10 220 14.542,00 

338 valproinska kiselina 
400 mg 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
bočica 400 mg/4 ml 952,65 20 19.053,00 

354 klomipramin 25 mg rastvor za 
injekciju ampula 25 mg/2 ml 38,10 6.600 251.460,00 

363 

prečišćeni 
proteinski derivat 

tuberkulina za 
humanu upotrebu 

rastvor za 
injekciju 

bočica 
staklena 

2,5 ml (3 
i.j./0,1 ml) 2.109,53 80 168.762,40 

365 joksitalaminska 
kiselina 300 mg/ml 

rastvor za oralnu i 
rektalnu primenu ml 100 ml (300 

mg/ml) 7,69 1.000 7.690,00 

366 joheksol 300 mg/ml 

rastvor za 
injekciju ml  50 ml (300 

mg/ml) 
29,93 

2.200 65.846,00 

rastvor za 
injekciju  ml 100 ml (300 

mg/ml) 30.000 897.900,00 

376 

gadopentetska 
kiselina  

0,5 mmol/ml 5 ml i 
10 ml 

rastvor za 
injekciju ml 5 ml (500 

mcmol/ml) 
158,77 

100 15.877,00 

rastvor za 
injekciju ml 10 ml (500 

mcmol/ml) 14.000 2.222.780,00 

UKUPNO 188.610.134,30 

 

      Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку партију 
  Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-34 
 

8. Процењена вредност јавне набавке за партије 6, 9, 11, 24, 29, 63, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 
86, 90, 96, 100, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127,138, 142, 154,188, 191, 192, 193, 194, 199, 204, 217, 
219, 222, 225, 230, 245, 255, 264, 267, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 284, 300, 305, 310, 321, 322, 324, 
337, 338, 354, 363, 365, 366, 376:  дата је у тачки 7. овог обавештења. 
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9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  
 

Партија Предмет набавке 
Број 

понуда по 
партији 

Назив 
понуђача 

6 pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum 0 - 

9 ondansetron 8 mg 0 - 

11 granisetron 3 mg 0 - 

24 heparin 5000 i.j./0,25 ml 0 - 

29 antitrombin III 1500 i.j. 0 - 

63 hidroksietilskrob 10%, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-
hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina 500 ml 0 

- 

71 ulje soje prečišćeno 20% / ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje 
dužine lanca 20%, 250 ml 0 - 

73 glukoza 5%, kesa 100 ml 0 - 

75 glukoza 5%, boca staklena 100 ml 0 - 

76 glukoza 5%, kesa 250 ml 0 - 

77 glukoza 5%, kesa 500 ml 0 - 

80 glukoza 5%, kesa 1000 ml 0 - 

82 glukoza 10%, kesa 250 ml 0 - 

83 glukoza 10%, kesa 500 ml 0 - 

85 glukoza 10%, boca staklena 500 ml 0 - 

86 glukoza 10%, kesa 1000 ml 0 - 

90 

alanin, arginin,glicin,histidin,izoleucin, leucin, lizin, metionin, 
fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-
acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 

glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina za 
centralni venski kateter, sa nižim sadržajem aminokiselina, 

2000 ml 

0 

 
 

- 
 

96 natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid (Ringerov rastvor), 
kesa 1000 ml 0  

- 

100 natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat 
(Hartmanov rastvor), kesa 1000 ml 0  

- 

119 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2000 ml 0  

- 

120 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2000 ml 0  

- 

121 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2000 ml 0  

- 

122 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 2500 ml 0  

- 

125 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 5000 ml 0  

- 

126 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 5000 ml 0  

- 

127 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, 
glukoza, 5000 ml 0  

- 

138 natrijum hlorid 0,9% (fiziološki rastvor), boca staklena 250 ml 0  
- 

142 natrijum hlorid 0,9% (fiziološki rastvor), kesa 1000 ml 0  
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- 

154 bumetanid 0,5 mg 0  
- 

188 oksitocin 5 i.j. 0 
 
- 

191 oktreotid 10 mg 2 

 
Farmalogist 

    
Phoenix 
pharma 

192 oktreotid 20 mg 2 

 
Farmalogist 

 
Phoenix 
pharma 

193 oktreotid 30 mg 2 
Farmalogist 

    
Phoenix 
pharma 

194 lanreotid 60 mg 0              - 

199 metilprednizolon 20 mg 0  
- 

204 parikalcitol kaps 1 mcg 0 - 

217 cefotaksim 500 mg 0  
- 

219 cefotaksim 2 g 0  
- 

222 ceftriakson 500 mg 0 - 

225 cefepim 500 mg 0 - 

230 imipenem, cilastatin 500 mg + 500 mg 1 Phoenix 
pharma 

245 levofloksacin 250 mg 0 - 

255 linezolid inf 200 mg 0 - 

264 aciklovir 250 mg 0 - 

267 antiserum protiv zmijskog otrova (konjski) 0 - 

273 palivizumab 100 mg 0 - 

274 filgrastim 12 Mj. 0 - 

278 interferon alfa 2a 4,5 Mi.j.                                                                                                  0 - 

279 interferon alfa 2a 9 Mi.j.                                                                                              0 - 

280 interferon alfa 2b – rekombinantni 3 Mi.j. 0 - 

281 interferon alfa 2b – rekombinantni 18 Mi.j. 0 - 

284 ciklosporin 250 mg 2 
Phoenix 
pharma 

Farmalogist 
 

300 tiaprofenska kiselina tbl 300 mg 1 Phoenix 
pharma 

305 rokuronijum bromid 100 mg 0 - 

310 zoledronska kiselina 5 mg 2 Phoenix 
pharma 
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Farmalogist 
 

321 bupivakain 20 mg 3 

Phoenix 
pharma 

  
Farmalogist 

 
Adoc 

322 bupivakain sa glukozom 20 mg 3 

Phoenix 
pharma  

 
Farmalogist 

 
Adoc 

324 bupivakain 100 mg 2 
Farmalogist 

 
Adoc 

337 klonazepam 1 mg 0 - 

338 valproinska kiselina 400 mg 0 - 

354 klomipramin 25 mg 2 
Phoenix 
pharma 

Farmalogist 
 

363 prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu 0 - 

365 joksitalaminska kiselina 300 mg/ml 0 - 

366 joheksol 300 mg/ml 0 - 

376 gadopentetska kiselina 0,5 mmol/ml 5 ml i 10 ml 0 - 
 

 
10. Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, 

бр. ЈН 404-1-110/16-34, је обустављен за партије 6, 9, 11, 24, 29, 63, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 
85, 86, 90, 96, 100, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 138, 142, 154, 188, 191, 192, 193, 194, 199, 204, 
217, 219, 222, 225, 230, 245, 255, 264, 267, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 284, 300, 305, 310, 321, 322, 
324, 337, 338, 354, 363, 365, 366 и 376, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о 
закључењу оквирног споразума, а из доле наведених разлога: 

Партија Предмет набавке Разлог за обуставу 

6 pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum За партију 6 није достављена ниједна понуда. 
9 ondansetron 8 mg За партију 9 није достављена ниједна понуда. 
11 granisetron 3 mg За партију 11 није достављена ниједна понуда. 
24 heparin 5000 i.j./0,25 ml За партију 24 није достављена ниједна понуда. 
29 antitrombin III 1500 i.j. За партију 29 није достављена ниједна понуда. 

63 
hidroksietilskrob 10%, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, 
kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, 

jabučna kiselina 500 ml 
За партију 63 није достављена ниједна понуда. 

71 ulje soje prečišćeno 20% / ulje soje, rafinisano, 
trigliceridi, srednje dužine lanca 20%, 250 ml За партију 71 није достављена ниједна понуда. 

73 glukoza 5%, kesa 100 ml За партију 73 није достављена ниједна понуда. 
75 glukoza 5%, boca staklena 100 ml За партију 75 није достављена ниједна понуда. 
76 glukoza 5%, kesa 250 ml За партију 76 није достављена ниједна понуда. 
77 glukoza 5%, kesa 500 ml За партију 77 није достављена ниједна понуда. 
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80 glukoza 5%, kesa 1000 ml За партију 80 није достављена ниједна понуда. 
82 glukoza 10%, kesa 250 ml За партију 82 није достављена ниједна понуда. 
83 glukoza 10%, kesa 500 ml За партију 83 није достављена ниједна понуда. 
85 glukoza 10%, boca staklena 500 ml За партију 85 није достављена ниједна понуда. 
86 glukoza 10%, kesa 1000 ml За партију 86 није достављена ниједна понуда. 

90 

alanin, arginin,glicin,histidin,izoleucin, leucin, lizin, 
metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, 
tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, 
kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-
hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina za centralni 
venski kateter, sa nižim sadržajem aminokiselina, 

2000 ml 

За партију 90 није достављена ниједна понуда. 

96 natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid 
(Ringerov rastvor), kesa 1000 ml За партију 96 није достављена ниједна понуда. 

100 natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum 
laktat (Hartmanov rastvor), kesa 1000 ml За партију 100 није достављена ниједна понуда. 

119 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 2000 ml За партију 119 није достављена ниједна понуда. 

120 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 2000 ml За партију 120 није достављена ниједна понуда. 

121 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 2000 ml За партију 121 није достављена ниједна понуда. 

122 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 2500 ml За партију 122 није достављена ниједна понуда. 

125 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 5000 ml За партију 125 није достављена ниједна понуда. 

126 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 5000 ml За партију 126 није достављена ниједна понуда. 

127 natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, 
magnezijum-hlorid, glukoza, 5000 ml За партију 127 није достављена ниједна понуда. 

138 natrijum hlorid 0,9% (fiziološki rastvor), boca staklena 
250 ml За партију 138 није достављена ниједна понуда. 

142 natrijum hlorid 0,9% (fiziološki rastvor), kesa 1000 ml За партију 142 није достављена ниједна понуда. 
154 bumetanid 0,5 mg За партију 154 није достављена ниједна понуда. 
188 oksitocin 5 i.j. За партију 188 није достављена ниједна понуда. 

191 oktreotid 10 mg За партију 191 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

192 oktreotid 20 mg За партију 192 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

193 oktreotid 30 mg За партију 193 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

194 lanreotid 60 mg За партију 194 није достављена ниједна понуда. 
199 metilprednizolon 20 mg За партију 199 није достављена ниједна понуда. 
204 parikalcitol kaps 1 mcg За партију 204 није достављена ниједна понуда. 
217 cefotaksim 500 mg За партију 217 није достављена ниједна понуда. 
219 cefotaksim 2 g За партију 219 није достављена ниједна понуда. 
222 ceftriakson 500 mg За партију 222 није достављена ниједна понуда. 
225 cefepim 500 mg За партију 225 није достављена ниједна понуда. 

230 imipenem, cilastatin 500 mg + 500 mg За партију 230 достављена је 1 неприхватљива 
понуда. 
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245 levofloksacin 250 mg За партију 245 није достављена ниједна понуда. 
255 linezolid inf 200 mg За партију 255 није достављена ниједна понуда. 
264 aciklovir 250 mg За партију 264 није достављена ниједна понуда. 
267 antiserum protiv zmijskog otrova (konjski) За партију 267 није достављена ниједна понуда. 
273 palivizumab 100 mg За партију 273 није достављена ниједна понуда. 
274 filgrastim 12 Mj. За партију 274 није достављена ниједна понуда. 
278 interferon alfa 2a 4,5 Mi.j.                                                                                                 За партију 278 није достављена ниједна понуда. 
279 interferon alfa 2a 9 Mi.j.                                                                                                  За партију 279 није достављена ниједна понуда. 
280 interferon alfa 2b – rekombinantni 3 Mi.j. За партију 280 није достављена ниједна понуда. 
281 interferon alfa 2b – rekombinantni 18 Mi.j. За партију 281 није достављена ниједна понуда. 

284 ciklosporin 250 mg За партију 284 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

300 tiaprofenska kiselina tbl 300 mg За партију 300 достављена је 1 неприхватљива 
понуда. 

305 rokuronijum bromid 100 mg За партију 305 није достављена ниједна понуда. 

310 zoledronska kiselina 5 mg За партију 310 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

321 bupivakain 20 mg За партију 321 достављене су 3 неприхватљиве 
понуде. 

322 bupivakain sa glukozom 20 mg За партију 322 достављене су 3 неприхватљиве 
понуде. 

324 bupivakain 100 mg За партију 324 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

337 klonazepam 1 mg За партију 337 није достављена ниједна понуда. 
338 valproinska kiselina 400 mg За партију 338 није достављена ниједна понуда. 

354 klomipramin 25 mg За партију 354 достављене су 2 неприхватљиве 
понуде. 

363 prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu 
upotrebu За партију 363 није достављена ниједна понуда. 

365 joksitalaminska kiselina 300 mg/ml За партију 365 није достављена ниједна понуда. 
366 joheksol 300 mg/ml За партију 366 није достављена ниједна понуда. 
376 gadopentetska kiselina 0,5 mmol/ml 5 ml i 10 ml За партију 376 није достављена ниједна понуда. 

 

11. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за партије за које није 
достављена ниједна понуда биће покренут када лекови који су предмет тих партија буду били 
доступни на тржишту Републике Србије. Поступак јавне набавке за партије за које су достављене 
неприхватљиве понуде биће покренут у септембру месецу текуће године. 
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