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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                                                                                     

(у 000) 
Оквирни датум Планирана средства у 

финансијском плану Р. 
бр. Предмет набавке/ОРН Процењена 

вредност 
Износ  Конто  

Врста 
поступка Покретање 

поступка 
Закључење 
уговора 

Извршење 
уговора 

Напомена 
(централизација, 

претходно обавештење, 
основ из ЗЈН...) 

Електрична енергија 
ОРН 09310000 

31.666 
(без ПДВ) 

38.000 
(са ПДВ) 4212111 Отворени 

поступак / / / 

Ова набавка ће се 
спроводити централиз., 

преко тела за централиз. ЈН 
у складу са Уредбом Владе 

РС 1. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Гас  
ОРН 09121200 

46.333 
(без ПДВ) 

55.600 
(са ПДВ) 4212111 Отворени 

поступак 
Фебруар 

2017. 
Мај 

 2017. 
Мај 

 2018. Према члану 32. ЗЈН  
2. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Услуге комуникација – 
мoбилнa тeлeфoниja 
ОРН 64212000 

3.117 
 (без ПДВ) 

3.740 
 (са ПДВ) 4214111 Отворени 

поступак 
Децембар 

 2016.  
Фебруар 

2017. 
Децембар 

2018. 
Према члану 32,50. ЗЈН 

став 1. 
3. Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Услуге комуникација – 
фиксна телефонија, 
интернет и достава 

1.753 
 (без ПДВ) 

2.104 
(са ПДВ) 4214111 ЈНМВ Новембар 

2015 

Август 
 

2016 

Август 
2018. 

Према члану 39. ЗЈН став 
1. 4. 

Разлог и оправданост Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности. 



Страна 3 oд 11 
 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови осигурања 
ОРН 66510000 

2.798 
 (без ПДВ) 

2.812 
(са ПДВ) 

4215111 
4215211 

Отворени 
поступак 

Јун 
2016.  

Август 
 2016. Јул 2019. Према члану 32. ЗЈН 

5. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Компјутерске услуге  
ОРН 72267000 

4.990 
 (без ПДВ) 

5.988 
(са ПДВ) 4252221 ЈНМВ Јануар 

2017. 
Јануар 
2017. 

Децембар 
2017. Према члану 32. ЗЈН 

6. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности прописаних законом 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту (2% годишње) 

Текуће поправке и 
одржавање лифтова 

1.000 
(без ПДВ) 

1.200 
(са ПДВ) 4252121 ЈНМВ Март 

2017. 
Март 
2017. 

Фебруар 
2018 Према члану 32. ЗЈН 

7. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности прописаних законом 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови осталих услуга-
биротехничка опрема 

500 
 (без ПДВ) 

600 
 (са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Мај 

2017 
Јун 

 2017 
Мај 

2018. Према члану 39. ЗЈН 

Сервисирање ел. мотора 1.000 (без 
ПДВ) 1.200(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Јул 2017 Јул 2017 Јуна 2018 Према члану 39. ЗЈН 

Сервисир. Опреме у вешер 1.000 (без 
ПДВ) 1.200(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Март 2017 Март 2017 Фебруар 

2018 
Према члану 39. ЗЈН 

Сер.плазма стерилизатора 610 (без 
ПДВ) 732(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Фебруар 

2017 
Фебруар 

2017 
Јануар 
2018 

Према члану 39. ЗЈН 

Сер. Ламин. коморе 150 (без 
ПДВ) 180(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Септембар 

2017 
Септембар 

2017 
Август 
2018 

Према члану 39. ЗЈН 

Серв.мед.опреме 887 (без 
ПДВ) 1.064(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Јун 2017 Јун 2017 Мај 2018 Према члану 39. ЗЈН 

8. 

Резер.дел. за мед. опрему 1.250 (без 
ПДВ) 1.500(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Фебруар 

2017 
Фебруар 

2017 
Јануар 
2018 

Према члану 39. ЗЈН 

8.1 Сервис пп.централа 1.630 (без 
ПДВ) 1.956(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Јун 2017 Јул 2017 Јун 2018 Према члану 39. ЗЈН 
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Безб. Хране и воде 1.300 (без 
ПДВ) 1.300(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Јануар 2017 Јануар 

2017 
Децембар 

2017 
Према члану 39. ЗЈН 

Серв. Апар. За анестезију 500 (без 
ПДВ) 600(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Август 

2017 
Август 
2017 

Август 
2018 

Према члану 39. ЗЈН 

Серв. Инкуб. И монитора 1.500 (без 
ПДВ) 1.800(са ПДВ) 4252911 ЈНМВ  Децембар 

2016 
Децембар 

2017 
Новембар 

2018 
Према члану 39. ЗЈН 

 
Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом као и унапређење квалитета рада Дома 
здравља „Краљево“. Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Услуге одржавања и 
регистрација возила ОРН 
50110000 

917 
 (без ПДВ) 

1.100 
 (са ПДВ) 4252111 ЈНМВ Март  

2017. 
Април 
 2017. 

Април 
2018 

Према члану 39. ЗЈН став 
1. 

9 Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена планираних услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне три године. 
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 на тржишту (2% годишње) 

Материјали за 
одржавање хигијене  
ОРН 39800000,19640000 

5.283 
 (без ПДВ) 

6.340 
(са ПДВ) 4268121 Отворени 

поступак 
Март  
2017 

Април 
 2017. 

Април 
2018 Према члану 32. ЗЈН 

10. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Намирнице за кухињу 
ОРН 50312000 

18.570 
(без ПДВ) 

21.356 
(са ПДВ) 4268221 Отворени 

поступак 
Фебруар 

2017. 
      март 

 2017. 
Фебруар 

2018. Према члану 32. ЗЈН 

11. 
Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 
 

Административни 
материјал 
ОРН 30192000 

2.223 
 (без ПДВ) 

2.668 
 (са ПДВ) 4261111 

ЈНМВ Април 
2017.  

Јун 
 2017. 

Јун 
 2018. 

Према члану 39. ЗЈН став 
1. 12. 

Разлог и оправданост Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
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набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Штампани обрасци 
ОРН 22900000 

1.667 
 (без ПДВ) 

2.000 
(са ПДВ) 4261111 ЈНМВ Април 

2017.  
Јун 

 2017. 
Јун 

 2018. Према члану 8. ЗЈН 

13. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Заштитна одећа и обућа 
ОРН 18110000, 18800000 

500 
(без ПДВ) 

600 
 (са ПДВ) 742000 ЈНМВ март 

2017. 
Март 
 2017. 

Фебруар 
2018. 

Према члану 39. ЗЈН став 
1. 

14. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и Правилником о радној одећи и обући 
Процена количина је извршена на основу анализе потреба за број лица којима по Правилнику следује радна одећа и 
обућа.Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 
процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови горива и 
мазива – возни парк 
ОРН 09132000,09122000 

2.000 
 (без ПДВ) 

2.400 
 (са ПДВ) 4264111 Отворени 

поступак 
Април 
2017.  

Јун 
 2017. 

Јун 
 2018. Према члану 32,50. ЗЈН  

15. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови ауто делова и 
ауто гума  
ОРН 34300000, 09211100 

500 
 (без ПДВ) 

600 
 (са ПДВ) 42649111 ЈНМВ Март  

2017. 
Април 
2017. 

Април 
2018. 

Према члану 39. ЗЈН став 
1. 

16. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Медицински и 
лабораторијски 
материјали – лекови 
ОРН 33600000 

1.612 
 (без ПДВ) 

1.800 
(са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Јануар 

2017. 
Фебруар 

 2017. 
Фебруар 

2018. Према члану 32. ЗЈН  17. 

Разлог и оправданост Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
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набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Медицински и 
лабораторијски 
материјали – лекови 
ОРН 33600000 

        134.208 
 (без ПДВ) 

149.121 
(са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак / / / 

Ова набавка ће се 
спроводити централиз., 
преко тела за централиз. 
ЈН у складу са Уредбом 

Владе РС 18. 
Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Медицински и 
лабораторијски 
материјали – медицински 
пот. мат. 
ОРН 33140000 

48.600 
 (без ПДВ) 

54.000 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Децембар 

2016. 
Фебруар 

 2017. 
јануар 
2018. Према члану 32. ЗЈН 

19. 
Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Медицин. материјал –  
хирушки конци. 
ОРН 33130000 

11.909 
 

 (без ПДВ) 

13.100 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Новембар 

2016. 
Децембар  

2016. 
Новембар 

2017. Према члану 32. ЗЈН 

20. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 
 

Медицин. материјал –  
РТГ материјал ОРН 
33130000 

8.922 
 (без ПДВ) 

10.706 
(са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Октобар 

2016. 
Новембар 

2016. 
Децембар

2017 Према члану 32. ЗЈН 
21. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
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вања процењене вр. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Медицин. материјал –  
Материјал за лабораторију 
ОРН 33130000 

32.089 
 (без ПДВ) 

38.507 
(са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Децембар 

2015. 
Јануар 
2016. 

Децембар 
2017. Према члану 32. ЗЈН.  

22 
 
 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње 

 
23 

Медицин. материјал –  
вакутајнери ОРН 
33130000 

5.600 
 (без ПДВ) 

6.720 
(са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Октобар 

2016 
Новембар 

2016. 
Октобар 

2017. Према члану 32. ЗЈН 

 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње 

Медицин. материјал –  
лапароскопија ОРН 
33130000 

10.287 
 (без ПДВ) 

12.344 
(са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Октобар 

2016 
Новембар 

2016. 
Октобар 

2017. Према члану 32. ЗЈН 24 
 
 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње 

Трошкови за крв и 
продукти од крви 

7.120 
 (без ПДВ) 

7.912 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак Јуни 2017. Јули  2017. Јуни  2018. Према члану 32. ЗЈН 

25. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови лекова за 
дијализу и дијализног 
материјала 

51.605 
 (без ПДВ) 

57.339 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Децембар 

2016. 
Март  
2017. 

Март 
2018. Према члану 32. ЗЈН 

26. 
Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
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вања процењене вр. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови осталог 
уградног материјала 4.884 

 (без ПДВ) 
5.427 

 (са ПДВ) 4267511 Отворени 
поступак / / / 

Ова набавка ће се 
спроводити централиз., 

преко тела за централиз. ЈН 
у складу са Уредбом Владе 

РС 27 
 Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

28 Трошкови  имплантата у 
ортопедији 

21.633 
 (без ПДВ) 

23.796 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак 
Децембар 

2016. Јануар  2017 Децемба
р 2017. Према члану 32. ЗЈН 

Трошкови осталог 
уградног материјала- 
сочива 

2691 
 (без ПДВ) 

2.960 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак / / / 

Ова набавка ће се 
спроводити централиз., 

преко тела за централиз. ЈН у 
складу са Уредбом Владе РС 29 Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови уградн. 
Материјала у ортопедији 

6.190 
 (без ПДВ) 

6.881 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак Јануар 2017. Јануар 
2017. 

Децембар 
2017. Према члану 32. ЗЈН. 

30 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови пејсмејкера 3.476 
 (без ПДВ) 

3.824 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак / / / 

Ова набавка ће се спроводити 
централиз., преко тела за 
централиз. ЈН у складу са 

Уредбом Владе РС 31 
 Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
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различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Трошкови графтова 56 
 (без ПДВ) 

62 
 (са ПДВ) 4267511 Отворени 

поступак / / / 

Ова набавка ће се спроводити 
централиз., преко тела за 
централиз. ЈН у складу са 

Уредбом Владе РС 32 
 
 Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

Материјал за посебне 
намене - технички мат. 

5.500 
 (без ПДВ) 

6.600 
 (са ПДВ) 4269111 Отворени 

поступак 
Март  
2017. 

Април 
2017 

Април 
2017. Према члану 32. ЗЈН 

Медицински материјал 833(без ПДВ) 1.000(са 
ПДВ) 4269111 ЈНМВ Март  

2017. 
Април 
2017 

Април 
2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

Касете за очно 1.000(без 
ПДВ) 

1.200(са 
ПДВ) 4269111 ЈНМВ  Март  

2017. 
Април 
2017 

Април 
2017. 

Према члану 39. ЗЈН 

Делови за компјутере 1.000(без 
ПДВ) 

1.200(са 
ПДВ) 4269111 ЈНМВ  Март  

2017. 
Април 
2017 

Април 
2017. 

Према члану 39 ЗЈН 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада. 
Процена количина ће бити утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене 
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

33 

УКУПНО: 563.139                                                                                                                                                         у хиљадама динара 
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
(у 000) 

Оквирни датум Планирана средства у 
финансијском плану 

Предмет набавке/ОРН Процењена 
вредност Износ  Конто  

Основ за 
изузеће 

Покретање 
поступка 

Закључење 
уговора 

Извршење 
уговора 

Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ из 

ЗЈН...) 

Р. 
бр. 

Трошкови воде 
 ОРН 65000000 

11.241 
 (без ПДВ) 

12.365 
(са ПДВ) 4213112 

Члан 
7.став1. 
тачка 1. 

/ / / / 

1. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Водовода, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње) 

Комуналне услуге  
ОРН 65000000 

1.340 
(без ПДВ) 

1.340 (са 
ПДВ) 4213242 

Члан 
7.став1. 
тачка 1. 

/ / / / 

2. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Чистоће, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње) 

Услуге информисања 
- Објављивање огласа у 
„Сл. гласнику РС“ 

208 
 (без ПДВ) 

250 
(са ПДВ) 423400 

Члан 
7.став1. 
тачка 1. 

/ / / / 

3 Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена планираних трошкова је извршена на основу анализе остварених услуга из претходне године. 

Трошкови репрезентације 183 
 (без ПДВ) 

220 
 (са ПДВ) 

423700 Члан 39. 
став 2 / / / / 

4. 
 Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обезбеђења кафе и сокова ради послужења пословних сарадника 
Процена планираних трошкова је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета рачунајући 
и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 
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Трошкови медицинских 
услуга 

4.000 
(без ПДВ) 

4.800 
(са ПДВ) 424300 Члан 7. став1. 

тачка 1. / / / / 

5. Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Завода за јавно здравље, рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту (2% годишње) 

Мат. за образовање и 
усавршавање запослених-
Цекос, Прив.саветник, Сл. 
гласник и сл. 

250 
 (без ПДВ) 

300 
(са ПДВ) 426300 Члан 39. 

став 2 / / / / 

6. 
Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђи-
вања процењене вр. 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена количина је извршена на 
основу анализе потрошње претходне године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из 
претходнe године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) 

7. Трошкови платног 
промета и банкарс. услуга 2.269 2.269 421100 Члан 7. 

став1.тачка 1. / / / / 

8. Трошкови службених 
путовања у земљи 1.000 1.000 422100 / / / / / 

9. 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених – 
специјализације запослених

2.800 2.800 4233111 / / / / / 

УКУПНО: 25.344                                                                                                                                                            у хиљадама динара 
 
  Начелник економско фин. одсека                                                          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
                   
Момир Пандрц мастер ек.                                           Миле Милошевић дипл. ецц 
                                                                                                                    
Шеф одсека ком. са јавним набавкама 
 
Бојана Остраћанин дипл. ецц 


