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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, 

2. Назив адреса: Јована Мариновићa бр. 2, Београд. 

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

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање ће, у име и за рачун здравствених установа 
спровести поступак јавне набавке и закључити оквирне споразуме, док ће појединачне уговоре 
о јавној набавци закључивати здравствене установе. 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

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

     Предмет јавне набавке су лекови са Лекови за биолошку терапију за реуматоидни артритис и 
Crohn-ову болест и лек rituksimab, који се у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и 
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник гласник РС“ бр. 29/2013, 
49/2013, 51/2013-испр., 86/2013, 119/2014 и 86/15) набављају централизовано од стране 
Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Парт
ија 

Предмет 
набавке 

Фармацеутски 
облик 

ПАКОВАЊЕ И 
ЈАЧИНА 

Количина 
Јединица 

мере 

Процењена 
јединична 
цена по 
јединици 

мере 

Процењена 
вредност по 

партији 

1 rituksimab 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

bočica po 10 ml (100 
mg/10 ml) 

3.600 bočica 25.541,15 91.948.140,00 

bočica po 50 ml (500 
mg/50 ml) 

2.500 bočica 126.121,00 315.302.500,00 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 407.250.640,00 

2 etanercept 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 

bočica i napunjen 
injekcioni špric po 1 

ml (25 mg/1 ml) 
3.800 bočica 12.601,67 47.886.346,00 

rastvor za injekciju 
u napunjenom 

injekcionom špricu 
i rastvor za 

injekciju u penu sa 
uloškom 

napunjen injekcioni 
špric sa iglom po 1 ml 
(50 mg/ml) i pen sa 
uloškom po 1 ml (50 

mg/ml) 

7.500 

napunjen 
injekcioni 
špric i pen 
sa uloškom 

24.965,12 187.238.400,00 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 235.124.746,00 

3 infliksimab 
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

bočica po 100 mg 3.750 bočica 58.208,10 218.280.375,00 

4 adalimumab 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

napunjen injekcioni 
špric po 0,8 ml (40 

mg/0,8 ml) 
6.600 

napunjen 
injekcioni 

špric 
50.374,80 332.473.680,00 

5 golimumab 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

napunjen injekcioni 
špric po 0,5 ml (50 

mg/0,5 ml) 
800 

napunjen 
injekcioni 

špric 
98.580,00 78.864.000,00 
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6 tocilizumab 
koncentrat za 

rastvor za infuziju 

bočica staklena po 4 
ml (80 mg/4 ml) i 

bočica staklena po 10 
ml (200 mg/10 ml) i 

bočica staklena po 20 
ml (400 mg/20 ml) 

858.000 mg 183,64 157.563.120,00 

7 

Lekovi 
etanercept/ 
infliksimab/ 

adalimumab/ 
golimumab/ 
tocilizumab 
za lečenje 

novih 
pacijenata 

sa 
indikacijom 

reumatoidno
g artritisa 

rastvor za injekciju 
u napunjenom 

injekcionom špricu 
i rastvor za 

injekciju u penu sa 
uloškom prašak 
za koncentrat za 

rastvor za infuziju/ 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom 

špricu/ rastvor za 
injekciju 

u napunjenom 
injekcionom 

špricu/ koncentrat 
za rastvor za 

infuziju 

napunjen injekcioni 
špric sa iglom po 1 ml 
(50 mg/ml) i pen sa 
uloškom, 1 ml (50 
mg/ml)/ bočica po 
100 mg/ napunjen 

injekcioni špric po 0,8 
ml (40 mg/0,8 ml)/ 
napunjen injekcioni 
špric po 0,5 ml (50 
mg/0,5 ml)/ bočica 

staklena po 4 ml (80 
mg/4 ml) i bočica 
staklena po 10 ml 
(200 mg/10 ml) i 

bočica staklena po 20 
ml (400 mg/20 ml) 

2.400/  
840/  

1.210/  
560/  

310.000 

napunjen 
injekcioni 
špric i pen 

sa uloškom/ 
bočica/ 

napunjen 
injekcioni 

špric/ 
napunjen 
injekcioni 
špric/ mg 

24.965,12/ 
40.745,70/ 
50.374,80/ 
98.580,00/ 

183,64 

34.226.388,00 

8 

Lekovi 
etanercept/ 
infliksimab/ 

adalimumab/ 
golimumab 
za lečenje 

novih 
pacijenata  

sa 
indikacijom 
ankilozirajuć

eg 
spondilitisa i 
psorijaznog 

artritisa 

rastvor za injekciju 
u napunjenom 

injekcionom špricu 
i rastvor za 

injekciju u penu sa 
uloškom prašak 
za koncentrat za 

rastvor za infuziju/ 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom 

špricu/ rastvor za 
injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

napunjen injekcioni 
špric sa iglom po 1 ml 
(50 mg/ml) i pen sa 
uloškom po 1 ml (50 
mg/ml)/ bočica po 
100 mg/ napunjen 
injekcioni špric, po 
0,8 ml (40 mg/0,8 

ml)/ napunjen 
injekcioni špric po 0,5 

ml (50 mg/0,5 ml) 

1.600/  
560/  
800/  
370 

napunjen 
injekcioni 
špric i pen 

sa uloškom/ 
bočica/ 

napunjen 
injekcioni 

špric/ 
napunjen 
injekcioni 

špric 

24.965,12/ 
40.745,70/ 
50.374,80/ 
98.580,00 

22.817.592,00 

9 

Lekovi 
infliksimab/ 
adalimumab 
za lečenje 

novih 
pacijenata  

sa 
indikacijom 
Crohn-ove 

bolesti 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju/ 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

bočica po 100 mg/ 
napunjen injekcioni 
špric po 0,8 ml (40 

mg/0,8 ml) 

500/  
480 

bočica/ 
napunjen 
injekcioni 

špric 

40.745,70/ 
50.374,80 

20.372.850,00 

10 

Lekovi 
infliksimab/ 

adalimumab/ 
golimumab 
za lečenje 

novih 
pacijenata  

sa 
indikacijom 
ulceroznog 

kolitisa 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za infuziju/ 
rastvor za injekciju 

u napunjenom 
injekcionom 

špricu/ rastvor za 
injekciju 

u napunjenom 
injekcionom špricu 

bočica po 100 mg/ 
napunjen injekcioni 
špric po 0,8 ml (40 

mg/0,8 ml)/ napunjen 
injekcioni špric po 0,5 

ml (50 mg/0,5 ml) 

1.240/  
1.200/  
1.200 

bočica/ 
napunjen 
injekcioni 

špric/ 
napunjen 
injekcioni 

špric 

40.745,70/ 
50.374,80/ 
98.580,00 

50.524.668,00 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 1.557.498.059,00 

 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи  
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7. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: пре истека 
рока за подношење понуда 

8. Информација да ли наручилац зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке:  

 Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке, сходно 
члану 150. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

 
 
 

57016.74/141 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


