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ОПШТА БОЛНИЦА ДР ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ ШАБАЦ 

ПЛАН НАБАВКИ У 2020 ГОДИНИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
Коригован план сходно новим одредбама Закона о јавним набавкама и утврђеним лимитима 

 

Редни 

број 

Предмет набавке 

 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства 

(без ПДВ-а) Основ за 

изузеће 

Оквирни датум 

Напомена 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

Уговора 

 УКУПНО         

1. Услуге         

1.1. 

Прање аутомобила 

ОРН: 50112300 

15.000,00 

 

 

15.000,00 

Са ПДВ-ом: 

18.000,00 

425291 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуга прања возног парка чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

1.2. 

Жигови и кључеви 

ОРН: 30192151 

50.000,00 

 

 

 

50.000,00 

Са ПДВ-ом  

60.000,00 

425211 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуга израде кључева  по потреби  чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне 

набавке. 

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. 

1.3. 

Стакларски радови, 

венецијанери, комарници 

и сл. 

ОРН: 45441000 

ОРН: 39515430 

Ролетне 

250.000,00 

 

 

250.000,00 

Са ПДВ-ом: 

300.000,00 

425191 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 
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ОРН: 39515400 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуга замене и поправки стакала, венецијанера, комарника и ролетни разних димензија и облика чија вредност не прелази 

законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

1.4. 

Отпушавање 

канализације 

ОРН: 50800000 

175.000,00 

 

 

175.000,00 

Са ПДВ-ом: 

210.000,00 

425115 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге отпушавања канализације у  установи чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак 

јавне набавке. 

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. 

1.5. 

Услуге поправке 

фотокопир апарата 

ОРН: 50313100 

30.000,00 30.000,00 

Са ПДВ-ом: 

36.000,00 

425226 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге сервисирања фотокопир апарата у  установи чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио 

поступак јавне набавке. 

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. 

1.6. 

Услуге сервисирања 

фискалних каса 

ОРН: 50532000 

80.000,00 80.000,00 

Са ПДВ-ом: 

96.000,00 

425226 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге сервисирања фискалних каса у  установи чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак 

јавне набавке. 

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. 

1.7. 

Услуге чишћења снега 

ОРН: 90620000 

416.666,67 

 

 

416.666,67 

Са ПДВ-ом: 

500.000,00 

421325 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост Услуга екстерно ангажованих фирми за чишћење снега у кругу установе чија вредност не прелази законом прописану да би 
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набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

1.8. 

Алпинистичке услуге 

ОРН: 90910000 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

Са ПДВ-ом: 

24.000,00 

425119 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуга екстерно ангажованих фирми (алпинистичке услуге) за одржавање неприступачних делова објеката чија вредност 

не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

1.9. 

Присуство стручним 

семинарима 

1. Присуство семинарима 

ОРН: 80522000 

166.666,67 166.666,67 

Са ПДВ-ом: 

200.000,00 

423311 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Трошкови учешћа на семинарима свих служби у установи чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио 

поступак јавне набавке. 

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. 

1.10. 

Услуге пресвлачења  

намештаја  

ОРН:50850000 

250.000,00 

 

 

250.000,00 

Са ПДВ-ом: 

300.000,00 

425291 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге пресвлачења намештаја чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

1.11. 

Санитарне услуге на 

објектима 

ОРН: 90920000 

250.000,00 250.000,00 

Са ПДВ-ом:  

300.000,00 

421321 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

Услуге дезинсекције и дератизације. 

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. 
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вредности 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. 

1.12. 

Услуге поправке и 

одржавања дејонизатора 

ОРН: 50421000 

300.000,00 

 

300.000,00 

Са ПДВ-ом: 

360.000,00 

425251 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу адекватног одржавања дејонизатора. 

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. 

1.13. 

Консалтинг услуге 

(Агенција за 

акредитацију) 

ОРН: 79000000 

300.000,00 

 

300.000,00 

Са ПДВ-ом: 

360.000,00 

424331 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуга ангажовања Агенције за акредитацију. 

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. 

1.14. 

Услуге пројектовања 

система грејања и 

прибављање дозвола 

ОРН: 71321200 

83.333,33 

 

 

 

83.333,33 

Са ПДВ-ом  

100.000,00 

425191 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге и трошкови у поступку добијања употребне дозволе за прикључење новог парног котла. Процена вредности 

извршена на бази прелиминарних понуда и информација о таксама, и осталим трошковима израде пројеката и сл. 

1.15. 

Правни савети и заступање 

ОРН:79111000 

400.000,00 400.000,00 

Са ПДВ-ом 

480.000,00 

423911-2 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Консултантске услуге из области права по потреби, везано за вођење спорова пред државним органима, које се првенствено односе на 

адвокатске услуге. 

1.16. 

Програмски пакети за 

управљање пословањем 

300.000,00 300.000,00 

Са ПДВ-ом 

360.000,00 

426110 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

ОРН:48000000 Програмски пакети путем претплате на часописе у електронској и/или писаној форми из области рачуноводства, јавних набавки, за 

потребе правне службе и остало. Процена извршена на бази трошкова претходних година. 

1.17. Услуге саветовања у 600.000,00 600.000,00 423911-1 Члан 27 став По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 
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управљању 

ОРН:79411000 

Са ПДВом 

600.000,00 

1 ЗЈН 1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге из области ангажовања финансијских саветника у циљу унапређења пословања, ревизије постојећих и  израде нових 

процедура и сл. Процена вредности извршена на бази разговора са потенцијалним пружаоцима услуга. 

1.18. 

Рачуноводствене и 

ревизорске услуге 

ОРН:7921000 

600.000,00 600.000,00 

Са ПДВом 

600.000,00 

423541 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге из области ангажовања лица које обавља послове финансијског саветовања и израде финансијских извештаја. 

1.19. 

Услуге специјалистичке 

обуке 

ОРН:80510000 

500.000,00 500.000,00 

Са ПДВом 

600.000,00 

424900-1 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге стручних консултаната из разних области у циљу подизања нивоа обучености здравствених радника и увођења 

нових здравствених технологија у здравству.  Процена је вршена на бази трошкова ранијих година и планова стручних 

служби везано увођење нових технологија у здравству. 

1.20. 

Услуге практичне 

едукације здравствених 

радника 

ОРН:80561000 

500.000,00 500.000,00 

Са ПДВом 

600.000,00 

424900-2 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге стручне едукације здравствених радника свих служби установе од стране предавача  из разних области медицине. 

Процена је вршена на бази трошкова ранијих година и планова стручних служби везано са обуку и едукацију кадрова. 

1.21 

Услуге заштите биљака ( 

зеленила) 

ОРН:90720000 

500.000,00 500.000,00 

Са ПДВом 

600.000,00 

424112 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Заштита биљака ( зеленила)  у власништву установе од штетног утицаја спољних услова ( заштита од болести прскањем, 

орезивањем, окопавањем). Процена вршена на бази усмено добијених информација од потенцијалних понуђача. 

 

1.22 

Услуге санитарне обуке 

ОРН: 90720000 

 

200.000,00 

200.000,00 

са пдв-ом 

240.000,00  

 

424112 

Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН набавкама 
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуга санитарне обуке за запослене (спремачице, сервирке..) услед налога санитарне инспекције за потребе установе чија 

вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. Добра         

2.1. 

Гасови залабораторију  

ОРН: 24111500 

200.000,00 

 

 

 

 

200.000,00 

Са ПДВ-ом: 

240.000,00 

426791 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Медицински гасови за потребе установе чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне 

набавке. 

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. 

2.2. 

Усници 

ОРН: 37322300 

100.000,00 

 

 

100.000,00 

Са ПДВ-ом: 

120.000,00 

426791 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Папирни усници као додатак апаратима  за потребе установе чија вредност не прелази законом прописану да би се 

спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

2.3. 

Магнетне картице 

ОРН: 30160000 

250.000,00 

 

250.000,00 

Са ПДВ-ом: 

300.000,00 

425253 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Магнетне картице за отварање врата и идентификационе картице за евидненцију присутности на раду  за потребе установе 

чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

2.4. Бар код налепнице 300.000,00 300.000,00 426110 Члан 27 По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 
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ОРН: 30199761 Са ПДВ-ом  

360.000,00 

став 1 

ЗЈН 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Термалне бар код налепнице за потрбе микробиолошке и биохемијске  лабораторије и чија вредност не прелази законом 

прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

2.5. 

Потрошни материјал за 

вешерај 

1. Дугмад,2. Конац, 3. 

Платно 

ОРН: 

18451000 

19435100 

19231000 

150.000,00 

 

 

 

150.000,00 

Са ПДВ-ом: 

180.000,00 

426912 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Потрошни материјал за потребе вешераја, чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне 

набавке. 

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. 

2.6. 

Производи од 

пластичних маса 

ОРН: 19520000 

250.000,00 

 

 

250.000,00 

Са ПДВ-ом: 

300.000,00 

426812 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Пластичне посуде разних облика и величина  за потребе служби  чија вредност не прелази законом прописану да би се 

спроводио поступак јавне набавке. 

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. 

2.7. 

Бежични телефони 

ОРН: 32252110 

70.000,00 70.000,00 

Са ПДВ-ом: 

84.000,00 

425223 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Бежични телефони  за потребе служби  чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне 

набавке. 

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. 
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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. 

2.8. 

Лимунска киселина и 

дестилована вода 

ОРН: 24315200 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

Са ПДВ-ом: 

24.000,00 

426819 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Лимунска киселина за микробиолошке лабораторије  чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио 

поступак јавне набавке. 

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. 

2.9. 

Кутије за прафинске 

калупе 

ОРН: 44617000 

100.000,00 

 

 

100.000,00 

Са ПДВ-ом: 

120.000,00 

426791 Члан 27 

став 1 

ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Кутује за парафинске калупе за потребе службе патологије  чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио 

поступак јавне набавке. 

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. 

2.10. 

Уређаји за 

климатизацију 

ОРН: 39717200 

300.000,00 

 

 

300.000,00 

Са ПДВ-ом: 

360.000,00 

512411 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Клума уређаји за потребе разних служби чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне 

набавке. 

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

пораста цена. 

2.11. 

Резервни делови, алат и 

инвентар за одржавање 

круга, и за потребе 

техничке службе 

ОРН: 34390000 

170.000,00 170.000,00 

Са ПДВ-ом: 

204.000,00 

426812 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Резервни делови за косилице, и остали алат и инвентар за оджавање круга  чија вредност не прелази законом прописану да 

би се спроводио поступак јавне набавке. 

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

пораста цена. 

2.12. 
Кухињско посуђе 

ОРН: 39221100 

250.000,00 

 

250.000,00 

Са ПДВ-ом: 

426913 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 
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300.000,00 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Кухињско посуђе за потребе установе чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне 

набавке. 

Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета и искуства ранијих година, 

рачунајући и процену пораста цена. 

2.13. 

Апарати за домаћинство 

ОРН:39700000 

50.000,00 50.000,00 

Са ПДВ-ом 

60.000,00 

426913 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Апарати за потребе установе чија вредност не прелази законом прописану да би се спроводио поступак јавне набавке. 

Процена вредности је утврђена  увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета и искуства ранијих година, 

рачунајући и  

процену пораста цена. 

2.14. 

Иверица 

ОРН: 44191300 

300.000,00 00.000,00 

Са ПДВ-ом: 

360.000,00 

425112 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка материјала  за израду намештаја. 

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

пораста цена. 

2.15. 

Лекови 

ОРН: 

318.333,33 318.333,33 

Са ПДВ-ом 

382.000,00 

426751 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка лекова  које није могуће обезбедити путем отвореног поступка јавне набавке јер не постоје потенцијални понуђачи, 

односно због мале вредности нису заинтересовани да учествују у поступку јавне набавке. 

 

2.16. 

Санитетски потрошни 

материјал 

1. Медицински потрошни 

материјал 

ОРН: 33140000 

208.333,33 208.333,33 

Са ПДВ-ом 

250.000,00 

426791 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка санитетског потрошног материјала  које није могуће обезбедити путем отвореног поступка јавне набавке јер не 

постоје потенцијални понуђачи, односно због мале вредности нису заинтересовани да учествују у поступку јавне набавке. 

2.17. 

Канцеларијски намештај 

ОРН:39130000 

300.000,00 300.000,00 

Са ПДВ-ом: 

360.000,00 

426913 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења  намештаја 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. 

2.18. 

Налепнице, 

рамови,обавештења, 

знакови,рекламни мат. 

ОРН:79500000 

150.000,00 150.000,00 

Са ПДВ-ом: 

180.000,00 

426913 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 1 

ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења  налепница, рамова, обавештења, рекламног материјала и сл. 

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. 

 

2.19. 

Штампачи и монитори, 

остало 

 

ОРН:48820000  

 

583.333,33 583.333,33 

Са ПДВ-ом: 

700.000,00 

512221 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

 

Набавка се спроводи ради обезбеђења рачунара и монитора за све службе . 
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. 

 

2.20. 

Евапорисана со и чисти 

натријум хлорид 

1. Таблетирана со 

ОРН: 14430000 

 

500.000,00 500.000,00 

Са ПДВ-ом: 

600.000,00 

421225 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

Трећи 

квартал 

Трећи квартал Трећи 

квартал 

Члан 27 став 

1 ЗЈН 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења соли за котлану. 

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. 

 

2.21. 

Лекарски прегледи у складу 

са актом о процени ризика 

ОРН: 85100000 

343.000,00 

 

 

343.000,00 

Са ПДВ-ом: 

411.600,00 

424311 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

По потреби По потреби По потреби Члан 27 став 

1 ЗЈН 

 
Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

Услуга лекарских прегледа за радна места одређена актом о процени ризика . 

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

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. 

 

2.22. 

Лиценца за РТГ софтвер 

ОРН: 72260000 

 

60.000,00 

 

 

72.000,00 

 

Са ПДВ-ом: 

600.000,00 

    423211 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

Август 2020 Август 2020 Август 2020 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Посебна лиценца за софтвер за нарезивање налаза на РТГ-у.  

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 цене и добијене профактуре од овлашћеног дистрибутера софтвера. 

 

2.23. 

Радови на проширењу 

капацитета инсталација 

медицинског кисеоника 

ОРН: 45300000 

 

2.684.000,00 

 

 

2.684.000,00 

 

Са ПДВ-ом: 

3.220.800,00 

425291 

425211 

425251 
 

Члан 27 

став 1 ЗЈН 

Јул 2020 Јул 2020 Јул  2020 Члан 27 став 

1 ЗЈН 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Због пандемије и проглашења наручиоца Ковид Болницом неопходно извршити радове на потребан број инсталација медицинског 

кисеоника на инфективном, интерном и грудном одељењу у најкраћем року од проглашења.  

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 упита код могућих извођача радова и процене на основу броја неопходних места и материјала 

потребног за извођење радова. 

 

2.24. 

Поштанске и 

телекомуникационе 

услуге 

ОРН: 64210000 

 

500.000,00 500.000,00 

Са ПДВ-ом: 

600.000,00 

424311 Члан 27 

став 1 ЗЈН 

Септембар 

2020 

Септембар 2020 Септембар 

2021 
Члан 27 став 

1 ЗЈН 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 
 

Услуге мобилне телефоније. 

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. 
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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 

5. Додате су тачке 2.22 и 2.23. сходно појашњењу у ставкама (потреба за продужењем лиценце за ртг софтвер и неопходни радови на проширењу мреже инсталације медицинског 

кисеоника због проглашења наручиоца Ковид болницом. 

6. 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.   

 

 

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

____________________________                                                                                                                 ________________________________________________ 


