
     На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. 
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана 35. Тачка 7. Статута Дома 
здравља Ада Број: 31/07 од 16.01.2007 и број 14/IX од 18. октобра 2010. године Управни одбор Дома здравља Ада је  дана  

27.01.2017. године донео је  

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. 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 17.716        
 ДОБРА         

1. 

 
Санитетски 
материјал 
ОРН-33141000-0 
 
РТГ материјал 
ОРН-32354110-3 
 
 
Лабораторијски 
материјал 
ОРН-33696500-0 

 
1.000 
 
 
 
  600 
 
 
 
1.885 

 
833 
 
 
 
500 
 
 
 
1570 

 
42671120 
 
 
 
42675100 
 
 
 
42674100 

 
Јнмв 
 
 
 
Јнмв 
 
 
 
јнмв 

 
Фебруар 
2017. 
 
 
Фебруар 
2017.г. 
 
 
Фебруар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 
 
 
Децембар 
2017.г. 
 
 
Децембар 
2017.г. 
 

 
Позив ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавке ће се спроводити по групама материјалва у поступку јнмв  због што ефикасније, транспаретније и рационалније набавке 
ради обављања редовне здравствене делатности. Процењене количине су утврђене на основу анализа досадашњег 
утрошка,усклађеног са опредељеним средствима у Финансијском плану. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних 
цена, прегледом интернет страна потенцијалних добављача и на основу њихових ценовника. 



 

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 

2. 

 
Ампуларни лекови  
ињекциони 
раствори 
ОРН-33692500 
Инфузиони 
раствори 
ОРН-33692100 
 
 
 
 

 
2.307 

 
2.097 

 
42673130 

 
ЦЈН 

 
 

Током године Децембар 
2017.г. 

централна 
набавка од 
стране РФЗО-а, а 
у случају да се 
распише јнмв 
позив ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи због обављања редовне здравствене делатности-лечења здравствених осигураника. Процењена количина 
ампуларног лека је утврђена на основу досадашњих потреба усклађених са расположивим средствима  , док је процењена 
вредност узета на основу тржишних цена и цена из ценовника потенцијалних добављача. 

 



 

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 

3. 

Електрична енергија 
ОРН-09310000-5 
 
 
 
 
 
 

1.500 1.250 42121100 Цјн-отворени 
поступак 

   За набавку 
електричне 
енергије је РФЗО 
спровео  цјн 
уговор траје до 
јуна 2016.г. 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка електричне енергије се спроводи у циљу обављања редовне делатности Дома здравља Ада.За несметано  
функционисање медицинских ,лабораторијких,  ртг апарата,стоматолошких и рачунарских апарата је неопходна електрична 
енергија. Процењена количина киловата је утврђена на основу потрошње у претходном периоду, док је вредност утврђена на 
основу тржишне цене .   

 

 

 

 



 

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 

4. 

Моторни бензин 
ОРН-09132100 
Дизел гориво 
ОРН-09134200 
 
 
 
 
 
 

3.500 2.916 42640000 јнмв Фебруар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

Позив  ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за  јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка горива је неопходна за обављање редовне делатности Дома здравља Ада, а то је између осталог и превоз пацијената до 
стационара, излазак  лекарског тима  и пружање лекарске помоћи на терену , као и давање терапије на терену . Процењена 
количина горива  је утврђена на основу досадашње потрошње, док је вредност утврђена на основу тржишних цена .  

 



 

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 

5. 

Трошкови 
осигурања имовине 
ОРН-66513200 
Осигурање возила 
ОРН-6651320 
Колективно 
здравствено 
осигурање 
ОРН-66512000 
Осигурање 
запослених у случају 
несреће 
ОРН-66512100 
 
 
 
 
 
 

 
800 

 
762 
 

 
42150000 

 
јнмв 

Фебруар 
2017.г. 

Фебруар 
2017.г.. 

Децембар  
2017.г. 

Позив  ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за  јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Обавеза Дома здравља Ада је да чува и осигурава имовину Републике Србије којој је дата на употребу, води рачуна о возилима 
којим располаже као и запосленима у случају несреће. Процењена количина и вредност је на основу досадашње вредности 
осигурања  и имовине коју Дом здравља поседује.   

 



 

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 

6. 

Материјал за 
одржавање 
хигијене 
Орн-39831240-0 
 
 
 
 
 
 

450 375 42681100 јнмв Фебруар 
2017.г. 

 децембар 
2017.г. 

Позив  ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за  јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Одржавање хигијене у пословним просторијама и ординацијама је неопходно како због здравља запослених тако и због 
пацијената. Хигијеном се спречава настајање многих извора болести. Процењена количина средстава за одржавање хигијене је на 
основу утрошених средстава у претходној години усклађена са опредељеним средствима. Процењена вредност материјала је на 
основу тржишних цена до којих смо дошли прегледом интернет страна потенцијалних добављача и информисањем о кретању 
цена у малопродаји.   

 



 

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 

7. 

Капитално 
одржавање зграда 
ОРН-45421132 

1.000 833 511300  У току 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

Позив  ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за  јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Планирана је замена прозора Здравствене станице Мол, чиме ће се повећава енергетска ефикасност зграде. Процењена вредност 
је на основу тржишних цена до којих смо дошли прегледом интернет страна потенцијалних добављача. 

 



 

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 

8. 

Ултразвучни 
дијагностички 
уређај  
ОРН-33124120 

4.674 3.895 512500 јнмв У току 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

Позив  ће се 
објавити на 
Порталу Управе 
за  јавне набавке 
и на интернет 
страни Дома 
здравља Ада 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Планирана је набавка ултразвучног колор-доплер апарата у циљу што бржег и прецизнијег дијагностиковања обољења. 
Процењена вредност је на основу тржишних цена до којих смо дошли прегледом интернет страна потенцијалних добављача и 
информисањем о кретању цена у малопродаји. 

 

 

 

 

 


