
ОПШТА БОЛНИЦА ДР ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ ШАБАЦ 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ РОБА И УСЛУГА ЗА 2020 ГОДИНУ 

Пречишћен план сходно преосталим поступцима а у складу са новим одредбама Закона о јавним набавкама 
 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 

број 

Предмет набавке/ 

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена 

(централизација, 

претходно 

обавештење, основ из 

ЗЈН...) 
Износ Конто 

Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

Уговора 

 УКУПНО         

1. Добра         

 

1.8. 

Лекови сет Б 

Фармацеутски производи 

ОРН: 33600000 

1.863.636,36 1.863.636,36 

Са ПДВ-ом: 

2.050.000,00 

426751 Отворени 

поступак 

Септембар 

2020 

Новембар 2020 Новамбар 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења лекова за обављање редовних активности установе. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо прожању и финансирању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 

преко интернета, рачунајући и процену пораста цена. 

1.19. 

Остали уградни 

материјал у ортопедији 

1. Ортопедски 

инплантанти 

ОРН: 33183100 

1.206.363,64 1.206.363,64 

Са ПДВ-ом: 

1.327.000,00 

426791 

 

Отворени 

поступак 

Септембар 

2020 

Октобар 2020 Октобар 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.        



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења осталог уградног материјала за потребе рада службе ортопедије. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо прожању и финансирању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 

преко интернета, рачунајући и процену пораста цена. 

1.24. 

Материјал за хируршко 

шивење (хируршки 

конци, игле...) 

ОРН: 33141125 

2.500.000,00 2.500.000,00 

Са ПДВ-ом: 

3.000.000,00 

426791 Отворени 

поступак 

Септембар2020 Октобар 2020 Октобар 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.        

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења хируршких конаца за потребе установе. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо прожању и финансирању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 

преко интернета, рачунајући и процену пораста цена. 

1.31. 

Електрична енергија 

ОРН: 09310000 

25.833.333,33 25.833.333,33 

са ПДВ-ом: 

31.000.000,00 

421211 Централизова 

на јавна 

набавка. 

Јануар 2020 Фебруар 2020 Фебруар 2021 Ова набавка се 

спроводи 

централизовано 

преко РФЗО.  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења електричне енергије за потребе установе. Централизована набавка се спроводи на основу обавештенје 

РФЗО. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо прожању и финансирању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 

преко интернета, рачунајући и процену пораста цена. 

НАПОМЕНА: ОБ Шабац спроводи набавку електричне енергије и за Дом здравља Шабац, тако да се од укупно наведеног износа на Дом здравља 

односи 7.933.000,00 динара. Набавка у наведеном износу се не финансира из средстава добијених од РФЗО већ од рефундације трошка од Дома 

Здравља Шабац. 

 

1.35. 

Медицинска опрема 

ОРН:33100000 

2.000.000,00 2.000.000,00 

Са ПДВ-ом: 

2.400.000,00 

512511 Отворени 

поступак 

Септембар 

2020 

или по потреби 

Септембар  

2020 

или по потреби 

Септембар  

2021 

или по потреби 

Објава ће бити 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.    

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

Набавка опреме за потребе установе. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо прожању и финансирању 



утврђивања процењене 

вредности 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 

интернета, рачунајући и процену пораста цена. 

 

 

 

 

1.36. 

 

Медицинска опрема 

ОРН:33100000 

68.299.219,38 68.299.219,38 

Са ПДВ-ом: 

81.959.063,26 

512511 Отворени 

поступак јавне 

набавке 

финансиран 

средствима 

Министарства 

Здравља 

по одобрењу 

средстава 

по одобрењу 

средстава 

по одобрењу 

средстава 

Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.    

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради набавке медицинске опреме на основу захтева који су испостављени Министарству Здравља РС (ангиографски апарат, 

пратећа опрема за ангио салу, адаптација простора за ангио салу, цев за рентген апарат ) 

Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена.  

НАПОМЕНА: ПОСТУПАК ЋЕ СЕ СПРОВЕСТИ САМО ПОД УСЛОВОМ ДА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ПОЗИТИВНО ОДГОВОРИ НА 

ИСПОСТАВЉЕНЕ ЗАХТЕВЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.37. 

Медицински гасови 

ОРН: 24111500 

3.300.00,00 

 

 

 

 

3.300.000,00 

Са ПДВ-ом: 

3.630.000,00 

426751 Отворени 

поступак 

Септембар 

2020 

Септембар  

2020 

Март 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца. 

 Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Медицински гасови за потребе установе. Због пандемије и проглашења наручиоца Ковид болницом, потрошња кисеоника је 

далеко повећана у односу на планирану и уговорену. Потребно спровести нову набавку за остатак периода. Средства су 

неуговорени лекови и пребацују се сходно потрошеној количини.  

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо пружању и 

финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена  из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих 

понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена. 

 

2. Услуге         

2.3. 

Услуге поправке и 

одржавања медицинске 

опреме 

ОРН: 50421000 

4.166.666,67 4.166.666,67 

Са ПДВ-ом: 

5.000.000,00 

425251 Отворени 

поступак 

Август 2020 Септембар2020 Август 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.   

Разлог и оправданост Набавка се спроводи у циљу адекватног одржавања медицинских апарата који се налезе у службама установе. 



 

Напомене:  

1. Тачка 1.6 - Штампачи, монитори и остало - је због промене лимита који одређује врсту поступка по новом ЗЈН пребачена у План набавки на које се Закон не примењује под тачком 

2.19 

2. Тачка 1.30 - Евапорисана со и чист натријум хлорид - је због промене лимита који одређује врсту поступка по новом ЗЈН пребачена у План набавки на које се Закон не примењује под 

тачком 2.20 

3. Тачка 2.7 - Лекарски прегледи у складу са актом о процени ризика - је због промене лимита који одређује врсту поступка по новом ЗЈН пребачена у План набавки на које се Закон не 

примењује под тачком 2.19 

4. Избрисана тачка 1.24 Тканине- компресе (постељина, заштитна обућа и одећа), средства преусмерена Трећом изменом плана у тачку 2.23 Плана јавних набавки на које се закон не 

примењује. 

5. Тачка 2.13 је по предлогу саветника пребачена у План јн на које се закон не примењује тачка 2.24. јер ће се спроводити јн само за мобилну телефонију (не и за ПТТ и фиксну) па је 

уместо досадашњег износа од 1.666.667,00 динара без пдв сада 500.000,00 без пдв-те ће се сходно новом износу а у сагласности са новим ЗЈН спроводити поступак на који се закон не 

примењује.   

6. Тачка 1.37 - медицински гасови. Спровођена је сходно плану и уговорена али је због пандемије и проглашења наручиоца Ковид Болницом потрошња драстично већа од планиране па је 

потребно спровести за остатак периода нову јавну набавку сходно новом ЗЈН. Процењана вредност и количине добијене од болничке апотеке су оквирно предвиђене за наредни период 

до усвајања новог финансијског плана. Средства се не пребацују са других ставки обзиром да се ова добра финансирају као неуговорени лекови и новац пребацује сходно потрошњи.  

 

ШЕФ ОДСЕКА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ                                                     мп                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р 

_______________________________                                                                                                                                              _____________________________________________________ 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, а у складу са Уговоромо прожању и финансирању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РФЗО. 

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача 

преко интернета, рачунајући и процену пораста цена. 


