
ОПШТА БОЛНИЦА ДР ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ ШАБАЦ 

ТРЕЋА ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РОБА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

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         

1.23. 

 Потрошни материјал  за 

медицинске апарате, 

дијетермије, и остали 

инвентар 

ОРН: 33140000 

OРН:  33150000 

2.213.000,00 2.500.000,00 

Са ПДВ-ом: 

3.000.000,00 

426912 Отворени 

поступак 

Март 2020 Март 2020 Март 2021 Објава ће бити 

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 резервних делова за медицинске апарате  и осталог потрошног материјала за медицинске апарате. 

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: Услед појаве пандемија Корона вируса Covid – 19 и мање уговореног износа за све партије по овој ставки, део преосталих 

средстава (287.000,00 дин без пдв-а) преусмерава се на тачку 2.23.у Плану набавки на које се закон не примењује 

1.24. 

Тканине -компресе за 

прекривање 

инструмената 

ОРН: 39563500 

 

Заштитни мантили 

ОРН: 35113490 

0 0 426791 Јавна набавка 

мале вредности 

Фебруар 2020 Март 2020 Март 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 



 

Болесничке постељине, 

пиџаме и остали зелени 

веш 

ОРН: 39518000 

 

Радна одећа  (униформе) 

ОРН:18110000 

 

Заштитна обућа 

ОРН: 18830000 

 

Одећа за бебе и децу 

(бенкице) 

ОРН:18411000 

 

Пелене за једнократну 

употребу 

ОРН:33751000 

наручиоца.    

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Напомена: Услед појаве пандемија Корона вируса Covid – 19 брише се ова тачка из Плана и цео износ преусмерава се на тачку 2.23.у Плану 

набавки на које се закон не примењује.  

1.30. 

Евапорисана со и чисти 

натријум хлорид 

1. Таблетирана со 

ОРН: 14430000 

500.000,00 500.000,00 

Са ПДВ-ом: 

600.000,00 

421225 Јавна набавка 

мале вредности 

Септембар 

2020 

Септембар 

2020 

Август 2021 Објава ће бити 

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 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. 

Напомена: Услед појаве пандемија Корона вируса Covid – 19 смањења количине потрошене соли у претходном периоду, део средстава са 

ове тачке се преусмерава на тачку 2.23. у Плану набавки на које се закон не примењује. 

2.7. 

Лекарски прегледи у 

складу са актом о 

процени ризика 

ОРН: 85100000 

343.000,00 

 

 

343.000,00 

Са ПДВ-ом: 

411.600,00 

424311 Јавна набавка 

мале вредности 

Август 2020 Август 2020 Децембар 2021 Објава 

извршена на 

порталу управе 

за јавне на 



 

 

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

_______________________________                                                                                                                                              _____________________________________________________ 

бавке, порталу 

службених 

гласила и сајту 

наручиоца.   

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

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 

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. 

Напомена: Услед појаве пандемија Корона вируса Covid – 19 део средстава са ове тачке се преусмерава на тачку 2.23.(97.000,00 дин без пдв-

а) и тачку 2.22 (60.000,00 дин без пдв-а) у Плану набавки на које се закон не примењује. 


