
План јавних набавки за 2018. годину 
Дом Здравља Мало Црниће

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 30.3.2018.

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

8.287.198

са ПДВ-ом

2018 3.663.069

2019 1.786.629

добра 6.620.531

1.1.1 8
2018

9
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Добра неопходна за обављање основне делатности
Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Поступак јавне набавке 
се спроводи ради закључења оквирног споразума, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и за потребе здравствених установа у 
2018. години, са којима Републички фонд за здравствено осигурање има закључене уговоре. Обавезе које су планиране у 2018. години 
реализоваће се у складу са обезбеђеним финансијским средствима у финансијском плану за 2018. годину.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије1.125.000

По годинама: 
2018-281.250

2019-843.750

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

1.1.2 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Добра неопходна за обављање основне делатности
Процењена вредност набавке је утврђена но основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набвка лож уља1.541.667

По годинама: 
2018-1.541.667

Набвка лож уља

ОРН:
09135100    

1.1.3 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

 Добра неопходна за обављање основне делатности
Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка горива за возила1.166.667

По годинама: 
2018-1.166.667

Набавка горива за возила

ОРН:
09200000    
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1.1.4 9
2018

10
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Добра неопходна за обављање основне делатности
Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Поступак јавне набавке 
се спроводи ради закључења оквирног споразума, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и за потребе здравствених установа у 
2018. години, са којима Републички фонд за здравствено осигурање има закључене уговоре. Обавезе које су планиране у 2018. години 
реализоваће се у складу са обезбеђеним финансијским средствима у финансијском плану за 2018. годину.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка лекова1.616.364

По годинама: 
2018-673.485

2019-942.879

Набавка лекова

ОРН:
33600000    

1.1.5 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Добра неопходна за обављање основне делатности
Процењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржишта
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка медицинског и осталог 
лабараторијског материјала
1.170.833

1. Санитетски материјал375.000

2. Лабараторијски материјал456.667

3. Зубни материјал339.167

Набавка медицинског и осталог 
лабараторијског материјала
1. Санитетски материјал
2. Лабараторијски материјал

3. Зубни материјал

ОРН:
33140000    

услуге 1.666.667

1.2.1 8
2018

8
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Услуге неоходне за обављање основне делатности
Прцењена вредност набавке је утврђена на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуга чишћења објекта и 
одржавање хигијене
1.666.667Набавка услуга чишћења објекта и 

одржавање хигијене
ОРН:

90911000    

Место и датум: М.П.

Еслеем Др Емад

Овлашћено лице:

Ивана Пајић-Тодосијевић

Одговорно лице:
_______________________________
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