
Редакцијски пречишћен текст1 

  

  

На основу члана 212а став 8. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 
107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС и 119/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), 

Влада доноси 

  
УРЕДБУ 

о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке 
"Службени гласник РС", бр. 29 од 29. марта 2013, 49 од 5. јуна 2013, 51 од 12. јуна 2013 - 

исправка, 86 од 30. септембра 2013, 119 од 31. октобра 2014. 

  

1. Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа 
из Плана мреже здравствених установа које доноси Влада (у даљем тексту: здравствене установе), 
одређује се врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су 
обухваћене Планом централизованих јавних набавки и уређују друга питања од значаја за 
планирање, организовање и спровођење централизованих јавних набавки.  

2. Услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа за спровођење 
централизованих јавних набавки  

Члан 2. 

Планирање потреба здравствених установа за набавку роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, врши 
се ако су за те набавке обезбеђена средства у годишњем финансијском плану здравствене 
установе, односно у годишњем финансијском плану Републичког фонда за здравствено осигурање 
(у даљем тексту: Републички фонд). 

Члан 3. 

План централизованих јавних набавки припрема се на основу планова потреба роба и услуга 
здравствених установа (у даљем тексту: план потреба) који се доносе за сваку буџетску годину, 
односно за период на који се закључује уговор са Републичким фондом, на начин и по поступку 
прописаним овом уредбом. 

План централизованих јавних набавки садржи: 

1) део који се односи на план потреба сваке појединачне здравствене установе за робе и услуге 
за које се спроводе централизоване јавне набавке; 

2) део који се односи на план потреба исказан по врсти и количини роба и услуга за које се 
спроводе централизоване јавне набавке. 

                                                            
1 Пречишћен текст преузет са http://www.pravno‐informacioni‐sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml 



Члан 4.  

План потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване јавне набавке доноси 
управни одбор здравствене установе, на предлог директора здравствене установе.  

Члан 5. 

Здравствена установа припрема план потреба за које се спроводе централизоване јавне 
набавке у складу са Стручно-методолошким упутством за израду плана потреба, на јединственом 
обрасцу који је саставни део тог упутства. 

Стручно-методолошко упутство и јединствени образац из става 1. овог члана доноси завод за 
јавно здравље основан за територију Републике (у даљем тексту: Институт за јавно здравље 
Србије), по претходно прибављеној сагласности Министарства здравља. 

Стручно-методолошко упутство и јединствени образац из става 1. овог члана Институт за 
јавно здравље Србије доноси најкасније до 31. јануара текуће буџетске године за припрему 
плана потреба здравствених установа за спровођење централизованих јавних набавки за 
наредну буџетску годину.* 

Стручно-методолошко упутство и јединствени образац из става 2. овог члана Институт за јавно 
здравље Србије доставља здравственим установама најкасније 30 дана пре дана који је овом 
уредбом одређен као дан достављања плана потреба здравствених установа. 

  
*Службени гласник РС, број 49/2013 

Члан 6. 

За израду предлога плана потреба здравствених установа за које се спроводе централизоване 
јавне набавке, директор здравствене установе образује комисију састављену од лица стручних за 
област медицине, фармације, односно стоматологије, као и лица стручних за област економије и 
права. 

Комисија из става 1. овог члана, израђује предлог плана потреба најкасније до 30. јуна текуће 
године за наредну буџетску годину, на основу: 

1) плана рада здравствене установе из претходне буџетске године, односно из периода на који 
је закључен уговор са Републичким фондом; 

2) исказане потрошње лекова и медицинских средстава у претходној години, на основу 
фактурисаних услуга према Републичком фонду; 

3) коначног обрачуна здравствене установе и Републичког фонда по завршеној буџетској 
години;  

4) плана рада здравствене установе за буџетску годину, за коју се планира спровођење 
централизоване јавне набавке, на које је мишљење дао завод за јавно здравље основан за 
територију на којој се здравствена установа налази;  

5) планиране потрошње роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 
наредну буџетску годину, на које је мишљење дао завод за јавно здравље основан за територију на 
којој се здравствена установа налази; 

6) финансијских средстава планираних за робе и услуге за које се спроводе централизоване 
јавне набавке у финансијском плану здравствене установе за одређену буџетску годину, односно за 
период за који закључује уговор са Републичким фондом.  



Републички фонд дужан је да здравственим установама достави податке из става 1. тачка 6) 
овог члана, најкасније до 10. јула текуће године, а на основу упутства о припреми нацрта буџета 
Републике Србије, које доноси министар надлежан за послове финансија, као и на основу Фискалне 
стратегије за организације за обавезно социјално осигурање, за наредну буџетску годину. 

Здравствена установа дужна је да усклади предлог плана потреба из става 2. овог члана са 
подацима из става 3. овог члана. 

Члан 7. 

Предлог плана потреба припремљен на начин прописан чланом 6. ове уредбе, директор 
доставља на мишљење стручном савету здравствене установе. 

По прибављеном мишљењу из става 1. овог члана, директор утврђује предлог плана потреба и 
доставља га управном одбору здравствене установе ради усвајања. 

Члан 8. 

Здравствена установа доставља план потреба за наредну буџетску годину, донет на начин из 
члана 6. став 2. ове уредбе, Институту за јавно здравље Србије, најкасније до 20. јула текуће године, 
у електронској форми као и у писменом облику, ради доношења Плана централизованих јавних 
набавки за наредну буџетску годину.  

3. Доношење Плана централизованих јавних набавки 

Члан 9. 

Институт за јавно здравље Србије на основу прикупљених, обједињених и анализираних 
планова потреба здравствених установа утврђује предлог Плана централизованих јавних набавки, 
који доставља на мишљење републичким стручним комисијама основаним у складу са законом којим 
се уређује здравствена заштита (у даљем тексту: републичке стручне комисије).  

Републичке стручне комисије у року од 15 дана од дана достављања предлога плана 
централизованих јавних набавки дају мишљење на тај предлог.  

Републичке стручне комисије у мишљењу из става 2. овог члана могу да предложе измене, 
односно допуне података из предлога Плана централизованих јавних набавки у областима за које су 
основане. 

Ако републичке стручне комисије у року из става 2. овог члана не доставе мишљење на предлог 
Плана централизованих јавних набавки, Институт за јавно здравље Србије наставља са поступком 
доношења Плана централизованих јавних набавки, у складу са овом уредбом. 

Ако су републичке стручне комисије доставиле предлог за измене, односно допуне предлога 
Плана централизованих јавних набавки у складу са ставом 3. овог члана, Институт за јавно здравље 
Србије спроводи поступак усклађивања предлога Плана централизованих јавних набавки са датим 
мишљењима. 

По утврђивању коначног текста предлога Плана централизованих јавних набавки управни одбор 
Института за јавно здравље Србије на предлог директора доноси План централизованих јавних 
набавки, који се доставља Републичком фонду најкасније до 15. августа у текућој години за наредну 
буџетску годину.  

 

 



Члан 10. 

Републички фонд започиње са поступцима централизованих јавних набавки у складу са Планом 
централизованих јавних набавки за наредну буџетску годину, најкасније 1. новембра текуће године, 
односно најкасније наредног дана од дана када Влада усвоји предлог закона којим се уређује буџет 
Републике Србије и предлог одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за 
обавезно социјално осигурање и финансијских планова организација за обавезно социјално 
осигурање. 

4. Врсте робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке 

4.1. Врсте робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке у здравственим 
установама 

Члан 11. 

За потребе здравствених установа спроводе се централизоване јавне набавке робе за 
одговарајућу врсту енергената које користе одређене здравствене установе. 

За потребе здравствених установа спроводе се централизоване јавне набавке услуга, и то за: 

1) осигурање имовине здравствене установе; 

2) осигурање лица запослених у здравственој установи. 

4.2. Врсте робе стационарних здравствених установа за које се спроводе централизоване 
јавне набавке 

Члан 12. 

За потребе стационарних здравствених установа спроводе се централизоване јавне набавке 
робе, и то за: 

1) лекове са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања (у даљем: тексту: Листа лекова); 

2) медицински гасови; 

3) медицинска средства:  

(1) уградни материјал: 

– графтови, 

– ендоваскуларни графтови, 

– валвуле и рингови, 

– коронарни стентови, 

– коронарни стентови обложени леком, 

– периферни стентови,  

– каротидни стентови,  

– пејсмејкери и дефибрилатори, 



– интраокуларна сочива, 

– имплантати за кукове и колена, 

(2) санитетски и медицински потрошни материјал: 

– завоји, 

– вата, 

– топломери, 

– шприцеви, 

– шпатуле/штапићи, 

– скалпел ножићи, 

– системи за трансфузију, 

– аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, 

– системи за инфузију, 

– рукавице латекс и ПВЦ рукавице, 

– хируршке рукавице (стерилне), 

– маске, 

– компресе, 

– кесе за урин, 

– катетери, 

– балон катетери, 

– игле, 

– газа, 

– фластери, 

– ЕКГ електроде, 

– RTG филмови, 
(3) материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за 

дијализу; 
4) медицински алкохол; 
5) капе; 
6) каљаче; 
7) хируршки мантили. 

 

 



4.3. Врсте робе у домовима здравља и заводима које обављају делатност на примарном 
нивоу здравствене заштите за које се спроводе централизоване јавне набавке 

Члан 13. 

За потребе домова здравља и завода који обављају делатност на примарном нивоу 
здравствене заштите спроводе се централизоване јавне набавке робе, и то за: 

1) лекове са Листе лекова за парентералну примену који се примењују у овим здравственим 
установама, у складу са законом; 

2) медицинска средства: 

(1) санитетски и медицински потрошни материјал: 

– завоји, 

– вата, 

– топломери, 

– шприцеви, 

– шпатуле/штапићи, 

– скалпел ножићи, 

– системи за инфузију, 

– рукавице латекс и ПВЦ рукавице, 

– хируршке рукавице (стерилне), 

– маске, 

– компресе, 

– кесе за урин, 

– катетери, 

– игле, 

– газа, 

– фластери, 

– ЕКГ електроде; 

3) медицински алкохол. 



4.4. Врсте робе у апотекама које обављају делатност на примарном нивоу здравствене 
заштите за које се спроводе централизоване јавне набавке 

Члан 14. 

За потребе апотека које обављају делатност на примарном нивоу здравствене заштите 
спроводе се централизоване јавне набавке робе, и то за лекове са Листе лекова.  

4.5. Врсте робе у заводима, односно институтима за трансфузију крви за које се спроводе 
централизоване јавне набавке 

Члан 15. 

За потребе завода, односно института за трансфузију крви спроводе се централизоване јавне 
набавке робе потребне за обављање трансфузиолошке здравствене делатности, и то за:  

1) пластичне кесе за крв (двоструке и четвороструке); 

2) филтери за еритроците;  

3) филтери за тромбоците; 

4) реагенси за тестирање трансмисијом преносивих болести;  

5) тест серуми за типизацију еритроцитних ангитена;  

6) реагенси за одређивање крвних група (A, B, O, Rh и остали за методу у епрувети);  

7) сетови за донорске аферезне поступке; 

8) реагенси за одређивање крвних група, скрининг и идентификацију антитела у микроепрувети. 

5. Прелазне и завршна одредба 

Члан 16. 

Стручно-методолошко упутство са јединственим обрасцем за израду плана потреба које се 
доноси на основу овлашћења из члана 5. ове уредбе биће донето у року од 45 дана од дана 
ступања на снагу ове уредбе.  

Члан 17. 

До почетка спровођења централизованих јавних набавки у складу са Планом централних 
јавних набавки за 2015. годину на основу ове уредбе, Републички фонд спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2013. години, са којима 
има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, у складу са законом, и то:* 

1) лекови са Листе лекова:* 

(1) цитостатици са Ц Листе лекова,* 

(2) лекови за лечење хемофилије,*  

(3) еритропоетини,* 



(4) биолошки лекови за лечење Chronove болести и Улцерозног колитиса,* 

(5) биолошки лекови за лечење реуматоидних болести,* 

(6) пегиловани интерферон алфа 2а и 26,* 

(7) интерферон бета 1а и 16,* 

(8) вакцине за обавезну имунизацију, осим вакцине и хуманог имуноглобулина против 
беснила,* 

(9) глатирамер ацетат,* 

(10) антитуберкулотици прве линије;* 

(11) лекови за лечење урођених болести метаболизма,* 

2) уградни материјал:* 

(1) графтови,* 

(2) ендоваскуларни графтови,*  

(3) валвуле и рингови,* 

(4) коронарни стентови,* 

(5) коронарни стентови обложени леком,* 

(6) периферни стентови,* 

(7) каротидни стентови,* 

(8) пејсмејкери и дефибрилатори,* 

(9) интраокуларна сочива;* 

3) материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала 
за дијализу;* 

4) медицинска средства за једнократну употребу* 

(1) аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви,* 

(2) балон катетери.* 
  
*Службени гласник РС, број 49/2013 

Члан 17а* 

До почетка спровођења централизованих јавних набавки у складу са Планом централних 
јавних набавки за 2015. годину на основу ове уредбе, Републички фонд спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2014. години, са којима 
има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, у складу са законом, и то:* 

1) лекови са Листе лекова у складу са списком лекова који је сачињен према генеричким 
називима лекова са Листе лекова и који је дат у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део, 
осим лекова који се издају на рецепт и вакцине и хуманог имуноглобулина против беснила;* 



2) уградни материјал:*  

(1) графтови,* 

(2) ендоваскуларни графтови,*  

(3) валвуле и рингови,* 

(4) коронарни стентови са и без лека,* 

(5) периферни стентови,* 

(6) каротидни стентови,* 

(7) пејсмејкери и дефибрилатори,* 

(8) интраокуларна сочива;* 

3) материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала 
за дијализу;* 

4) медицинска средства за једнократну употребу:* 

(1) аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви,* 

(2) балон катетери,* 

(3) потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива;* 

5) крв и компоненте од крви за потребе завода/института за трансфузију крви и 
здравствених установа које обављају трансфузиолошку делатност:* 

(1) филтери за еритроците,* 

(2) филтери за тромбоците,* 

(3) сетови за донорске аферезне поступке;* 

6) енергенти;* 

7) услуге осигурања за здравствене установе:* 

(1) осигурање имовине здравствених установа,* 

(2) осигурање лица запослених у здравственим установама;* 

8) медицински гасови.* 
  
*Службени гласник РС, број 49/2013 



Члан 17б* 

До почетка спровођења централизованих јавних набавки у складу са Планом централних 
јавних набавки за 2016. годину на основу ове уредбе, Републички фонд спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2015. години, са којима 
има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, у складу са законом, и то:* 

1) лекови са Листе лекова:* 

(1) лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова,* 

(2) лекови са Листе Б:* 

– вакцине за обавезну имунизацију, осим вакцине и хуманог имуноглобулина против 
беснила,* 

– лекови са Списка лекова који је сачињен према генеричким називима лекова са Листе Б 
Листе лекова (у даљем тексту: Списак лекова), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 
саставни део,* 

(3) лекови са Листе Ц Листе са Списка лекова,* 

(4) лекови са Листе Д:* 

– антитуберкулотици прве линије,* 

– антитуберкулотици друге линије,* 

– лекови са Листе Б Листе лекова са Списка лекова, а који се налазе и на Листи Д Листе 
Лекова;* 

2) лекови који се не налазе на Листи лекова:* 

(1) лекови за лечење ретких болести;* 

3) уградни материјал:* 

(1) графтови,* 

(2) ендоваскуларни графтови,* 

(3) валвуле и рингови,* 

(4) коронарни стентови,* 

(5) коронарни стентови обложени леком,* 

(6) периферни стентови,* 

(7) каротидни стентови,* 

(8) пејсмејкери и дефибрилатори,* 

(9) интраокуларна сочива;* 



4) материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала 
за дијализу;* 

5) медицинска средства за једнократну употребу:* 

(1) аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви,* 

(2) балон катетери,* 

(3) потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива;* 

6) крв и компоненте од крви за потребе завода/института за трансфузију крви и 
здравствених установа које обављају трансфузиолошку делатност:* 

(1) филтери за еритроците,* 

(2) филтери за тромбоците,* 

(3) сетови за донорске аферезне поступке;* 

7) енергенти:* 

(1) електрична енергија;* 

8) осигурање имовине здравствених установа;* 

9) осигурање лица запослених у здравственим установама.* 
  
*Службени гласник РС, број 119/2014 
  

Члан 18. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

  
05 број 110-2664/2013 

У Београду, 28. марта 2013. године 
Влада 

Председник, 
Ивица Дачић, с.р. 

  
  
  
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Исправком Уредбе о измени и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и 

услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке додат је прилог Списак лекова (види Исправку - 
51/2013-32) 

  
  



СПИСАК ЛЕКОВА 

  
  INN (генерички назив) Фармацеутски облик 

1 ranitidin раствор за инјекцију/инфузију 

2 omeprazol прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

3 pantoprazol прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

4 esomeprazol прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

5 metoklopramid раствор за инјекцију/инфузију 

6 ondansetron раствор за инјекцију/инфузију 

7 granisetron концентрат за раствор за инјекцију/инфузију 

8 palonosetron раствор за инјекцију/инфузију 

9 ornitinaspartat  раствор за инфузију 

10 heparin раствор за инјекцију 

11 antitrombin III прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију 

12 dalteparin-natrijum раствор за инјекцију/инфузију 

13 enoksaparin раствор за инјекцију/инфузију 

14 nadroparin kalcijum раствор за инјекцију/инфузију 

15 golimumab* раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом шприцу 

16 streptokinaza прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

17 alteplaza прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију 

18 tenekteplaza прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију 

19 fondaparinuks-natrijum раствор за инјекцију/инфузију 

20 fitomenadion (vitamin K1) раствор за инјекцију/инфузију 

21 fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, 

aprotinin, trombin, kalcijum hlorid 

прашак и растварач за лепак за ткиво 

22 koagulacioni faktor VIII, humani прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију 

23 oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, 

rekombinantni); moroktokog alfa 

прашак и растварач за раствор за инјекцију 

24 antiinhibitorski kompleks faktora VIII прашак и растварач за раствор за инфузију 

25 koagulacioni faktor IX,humani инјекција/прашак и растварач за раствор за 

инјекцију/инфузију 

26 faktor VIII, von Willebrand-ov faktor 

(vWF:RCof) 

прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију 

27 koagulacioni faktor VIIa,eptakog 

alfa(aktivirani) 

прашак и растварач за раствор за инјекцију 

28 gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks концетрат за раствор за инјекцију/инфузију 

29 epoetin alfa раствор за инјекцију, шприц 

30 epoetin beta раствор за инјекцију, шприц 

31 epoetin zeta раствор за инјекцију, шприц 

32 darbepoetin alfa раствор за инјекцију, шприц и пен 



 
33 metoksipolietilenglikol - epoetin beta раствор за инјекцију или раствор за инјекцију у напуњеном 

инјекционом шприцу 

34 albumin  раствор за инфузију 

35 hidroksietilskrob, natrijum hlorid  раствор за инфузију 

36 aminokiseline раствор за инфузију 

37 ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje 

dužine lanca; sojino ulje, fosfolipidi, glicerol; 

ulje soje prečišćeno 

емулзија/раствор за инфузију 

38 glukoza  раствор за инфузију 

39 aminokiseline, vitamini, minerali  емулзија за инфузију, раствор за инфузију 

40 natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid раствор за инфузију 

41 natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, 

natrijum-laktat  

раствор за инфузију 

42 manitol  раствор за инфузију 

43 natrijum-hlorid  раствор за инфузију 

44 dopamin  концентрат за раствор за инфузију 

45 dobutamin  концентрат за раствор за инфузију 

46 povidon jod раствор за кожу (10%), пена за кожу (7,5%) 

47 oktreotid раствор за инјекцију/инфузију/ прашак и растварач за 

суспензију за инјекцију 

48 lanreotid раствор за инјекцију, шприц 

49 metilprednizolon прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију и 

суспензија за инјекцију 

50 tigeciklin прашак и раствор за инфузију 

51 piperacilin, tazobaktam прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

52 cefazolin прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

53 cefuroksim прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

54 ceftazidim прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

55 ceftriakson прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

56 meropenem прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

57 ertapenem natrijum инјекција 

58 doripenem раствор за инфузију 

59 imipenem,cilastatin прашак за раствор за инфузију 

60 sulfametoksazol,trimetoprim концентрат за раствор за инфузију 

61 klindamicin раствор за инјекцију 

62 gentamicin раствор за инјекцију 

63 amikacin раствор за инјекцију/инфузију 

64 ciprofloksacin раствор за инфузију и концентрат за раствор за инфузију 

65 levofloksacin раствор за инфузију 

66 vankomicin инјекција, прашак за раствор за инфузију, лиофилизат за 

раствор за инфузију 



67 teikoplanin прашак за раствор за инјекцију 

68 metronidazol раствор за инфузију; таблета 

69 linezolid раствор за инфузију; филм таблета 

70 amfotericin b лиофилизат за раствор за инфузију 

71 flukonazol  раствор за инфузију 

72 vorikonazol прашак за раствор за инфузију; филм таблета 

73 kaspofungin прашак за раствор за инфузију и прашак за концентрат за 

раствор за инфузију 

74 aciklovir прашак за раствор за инфузију 

75 ganciklovir прашак за раствор за инфузију 

76 imunoglobulin (IgG-7S), intravenski  раствор за инфузију 

77 tetanus imunoglobulin, humani 

(imunoglobulin antitetanusni) 

инјекција и напуњен инјекциони шприц 

78 humani hepatitis B imunoglobulin za 

intravensku primenu 

раствор за инјекцију/инфузију 

79 palivizumab прашак и растварач за раствор за инјекцију 

80 ciklofosfamid прашак за раствор за инјекцију 

81 ifosfamid прашак за раствор за инјекцију 

82 temozolomid капсула, тврда 

83 metotreksat раствор за инјекцију 

84 pemetreksed прашак за концентрат за раствор за инфузију 

85 fludarabin прашак за раствор за инјекцију/инфузију и концентрат за 

раствор за инјекцију/инфузију 

86 citarabin прашак и растварач за раствор за инјекцију и раствор за 

инјекцију/инфузију 

87 fluorouracil концентрат за раствор за инјекцију/инфузију и раствор за 

инјекцију 

88 gemcitabin прашак за раствор за инфузију и концентрат за раствор за 

инфузију 

89 kapecitabin филм таблета 

90 vinblastin прашак и растварач за раствор за инјекцију 

91 vinkristin инјекција, прашак и растварач за раствор за 

инјекцију/инфузију, прашак за раствор за 

инјекцију/инфузију 

92 vinorelbin концентрат за раствор за инфузију 

93 etopozid концентрат за раствор за инфузију 

94 paklitaksel концентрат за раствор за инфузију 

95 docetaksel концентрат за растварач за раствор за инфузију, 

концентрат за раствор за инфузију 

96 doksorubicin инјекција, прашак за раствор за инјекцију/инфузију, 

концентрат за раствор за инјекцију/инфузију 

97 daunorubicin прашак и растварач за раствор за инјекцију 



98 epirubicin инјекција, концентрат за раствор за инјекцију/инфузију, 

лиофилизат за раствор за инфузију 

99 idarubicin лиофилизат за раствор за инјекцију 

100 bleomicin прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

101 cisplatin раствор за инфузију, концентрат за раствор за инфузију 

102 karboplatin концентрат за раствор за инфузију 

103 oksaliplatin прашак за раствор за инфузију, концентрат за раствор за 

инфузију 

104 rituksimab концентрат за раствор за инфузију 

105 trastuzumab прашак и растварач за раствор за инфузију 

106 cetuksimab раствор за инфузију 

107 bevacizumab концентрат за раствор за инфузију 

108 imatinib капсула тврда, филм таблета 

109 gefitinib филм таблета 

110 erlotinib филм таблета 

111 sunitinib капсула тврда 

112 nilotinib капсула тврда 

113 tretinoin капсула  

114 irinotekan концентрат за раствор за инфузију 

115 bortezomib прашак за раствор за инјекцију 

116 leuprorelin прашак и растварач за суспензију за инјекцију у напуњеном 

инјекционом шприцу 

117 goserelin имплант 

118 triptorelin лиофилизат за раствор за инјекцију, суспензија за инјекцију 

са продуженим ослобађањем 

119 filgrastim раствор за инфузију/инјекцију, шприц 

120 interferon alfa 2a раствор за инјекцију, шприц, раствор за инјекцију 

121 interferon alfa 2b – rekombinantni раствор за инјекцију, пен са улошком, прашак за раствор за 

инјекцију 

122 interferon beta 1a раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом шприцу 

123 interferon beta 1b прашак и растварач за раствор за инјекцију 

124 peginterferon alfa -2b прашак и растварач за раствор за инјекцију 

125 peginterferon alfa-2a раствор за инјекцију и напуњеном инјекционом шприцу 

126 živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG прашак за интравезикални раствор 

127 glatiramer acetat раствор за инјекцију 

128 etanercept прашак и растварач за раствор за инјекцију, раствор за 

инјекцију 

129 infliksimab прашак за концентрат за раствор за инфузију 

130 adalimumab раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом шприцу 

131 tocilizumab концентрат за раствор за инфузију 

132 ciklosporin концентрат за раствор за инфузију 

133 diklofenak раствор за инјекцију 



134 ketorolak раствор за инјекцију 

135 rokuronijum bromid раствор за инјекцију 

136 toksin clostridium botulinum tip A лиофилизат за раствор за инјекцију 

137 sevofluran пара за инхалацију, течност 

138 fentanil раствор за инјекцију 

139 risperidon прашак и растварач за суспензију за инјекцију 

140 diazepam прашак за раствор за инјекцију/инфузију 

141 midazolam раствор за инјекцију 

142 metadon орални раствор 

143 poraktant alfa суспензија за ендотрахеопулмонално укапавање 

144 kalcijum-folinat раствор за инјекцију/инфузију 

145 voda za injekcije раствор за инјекцију, растварач за парентералну употребу 

146 joksitalaminska kiselina раствор за оралну и ректалну примену 

147 joheksol раствор за инјекцију 

148 joksaglat megluimin+joksaglat natrijum 

(joksaglinska kiselina) 

раствор за инјекцију 

149 jopromid раствор за инфузију 

150 joversol раствор за инјекцију 

151 jodiksanol раствор за инјекцију 

152 jobitridol раствор за инјекцију 

153 barijum sulfat  орална/ректална суспензија 

154 gadopentetat dimeglumin (gadopentetska 

kiselina) 

раствор за инјекцију 

155 gadoterična kiselina раствор за инјекцију 

156 gadobutrol раствор за инјекцију 

157 gadoksetinska kiselina раствор за инјекцију 
158* lapatinib* филм таблета* 

  
*Службени гласник РС, број 86/2013 

  

Антитуберкулотици 
1 streptomycin sulfat прашак за инјекцију 
2 p – aminosalicylici acid гранула 
3 cycloserine капсула или таблета 
4 capreomycin инјекција 
5 izoniazid  таблета 
6 ethionamide таблета 
7 pyrazinamide таблета 
8 etambutol таблета 
9 levofloksacin таблета 

 



 Вакцине за обавезну имунизацију 
  
  
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 

спроводе централизоване јавне набавке додат је прилог Списак лекова (види Уредбу - 119/2014-27) 
  

СПИСАК ЛЕКОВА 

  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

1 ranitidin 

2 omeprazol 

3 pantoprazol 

4 esomeprazol 

5 metoklopramid 

6 ondansetron 

7 granisetron 

8 palonosetron 

9 ornitinaspartat 

10 heparin 

11 antitrombin III 

12 dalteparin - natrijum 

13 enoksaparin 

14 nadroparin kalcijum 

15 streptokinaza 

16 alteplaza 

17 tenekteplaza 

18 fondaparinuks – natrijum 

19 traneksaminska kiselina 

20 fitomenadion (vitamin K1) 

21 fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid  

22 koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) 

23 oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni) 

24 moroktokog alfa 

25 antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII 

26 koagulacioni faktor IX 

27 faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), (antihemofilni faktor VIII) 

28 koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani) 

29 gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks 

30 albumin, humani 

31 kalijum hlorid 

32 natrijum hidrogenkarbonat 

33 dopamin 

34 dobutamin 

35 epinefrin (adrenalin) 

36 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) 

37 furosemid 

38 nimodipin 



ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

39 oktreotid  

40 lanreotid 

41 metilprednizolon 

42 hidrokortizon 

43 tigeciklin 

44 ampicilin 

45 benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin 

46 ampicilin, sulbaktam  

47 amoksicilin, klavulanska kiselina 

48 piperacilin, tazobaktam 

49 cefazolin 

50 cefuroksim 

51 cefotaksim 

52 ceftazidim 

53 ceftriakson 

54 cefepim 

55 meropenem 

56 ertapenem natrijum 

57 imipenem,cilastatin 

58 sulfametoksazol,trimetoprim 

59 azitromicin  

60 klindamicin  

61 gentamicin 

62 amikacin 

63 ciprofloksacin  

64 levofloksacin 

65 vankomicin 

66 teikoplanin 

67 metronidazol 

68 linezolid  

69 flukonazol 

70 vorikonazol 

71 kaspofungin 

72 aciklovir 

73 ganciklovir 

74 enfuvirtid 

75 imunoglobulin (IgG-7S), intravenski i/ili humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu 

76 imunoglobulin anti - D (RhO) 

77 antitetanusni imunoglobulin 

78 hepatitis B imunoglobulin, humani 

79 palivizumab 

80 ciklofosfamid  

81 ifosfamid 

82 metotreksat  

83 fludarabin  

84 citarabin 



ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

85 fluorouracil 

86 gemcitabin  

87 vinblastin  

88 vinkristin  

89 vinorelbin 

90 etopozid 

91 paklitaksel  

92 docetaksel  

93 doksorubicin  

94 daunorubicin 

95 epirubicin  

96 mitoksantron 

97 bleomicin 

98 cisplatin  

99 karboplatin  

100 oksaliplatin  

101 irinotekan  

102 leuprorelin 

103 goserelin 

104 triptorelin  

105 filgrastim 

106 interferon alfa 2a  

107 interferon alfa 2b, rekombinantni 

108 živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG 

109 ciklosporin  

110 diklofenak 

111 ketorolak 

112 suksametonijum 

113 atrakurijum besilat  

114 rokuronijum bromid  

115 cisatrakurijum  

116 toksin clostridium botulinum tip A 

117 sevofluran 

118 fentanil 

119 alfentanil 

120 sufentanil 

121 remifentanil 

122 etomidat 

123 propofol  

124 bupivakain 

125 lidokain  

126 levobupivakain 

127 metamizol natrijum 

128 paracetamol 

129 risperidon 

130 diazepam 



ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

131 midazolam 

132 neostigmin metilsulfat 

133 poraktant alfa 

134 protamin 

135 flumazenil  

136 kalcijum folinat  

137 voda za injekcije 

138 barium sulfat 

139 epoetin alfa 

140 epoetin beta 

141 epoetin zeta 

142 darbepoetin alfa 

143 metoksipolietilenglikol - epoetin beta 

144 temozolomid 

145 pemetreksed 

146 kapecitabin 

147 idarubicin 

148 rituksimab 

149 trastuzumab 

150 cetuksimab 

151 bevacizumab 

152 imatinib 

153 gefitinib 

154 erlotinib 

155 sunitinib 

156 lapatinib 

157 nilotinib 

158 tretinoin 

159 bortezomib 

160 interferon beta 1a 

161 interferon beta 1b 

162 peginterferon alfa 2b 

163 peginterferon alfa 2a 

164 glatiramer acetat 

165 etanercept 

166 infliksimab 

167 adalimumab 

168 golimumab 

169 tocilizumab 

170 streptomycin sulfat 

171 P - aminosalicylici acid  

172 cycloserine 

173 capreomycin 



 

174 izoniazid 

175 ethionamide 

176 pyrazinamide 

177 etambutol 

  
 


