
План јавних набавки за 2019. годину 
Институт за реуматологију

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 21-Jan-19
Измена број: 1 12-Jul-19
Измена број: друга 07-Oct-19

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

611,304,365

са ПДВ-ом

2019 611,304,365

добра 581,806,698

1.1.1 8
2019

10
2019

отворени 
поступак

10
2020

Средства за предметну набавку,  обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину а делом и из
 сопствених средстава.

интерни број поступка: 15/1-; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Централизована јавна 
набавка дефинисана је Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ( '' Сл.гл.РС бр.29/13; 
49/13;51/13 и 119/14 '' ); 

Централизована набавка:

Напомена:

Остале напомене:

Лекови са Листе лекова558,709,997

По годинама: 
2019-558,709,997

Лекови са Листе лекова

ОРН:
33600000    

1.1.2 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и
финансирању здравствене заштите за 2019. годину а делом и из сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:

Остале напомене:

Санитетски и медицински потрошни 
материјал
1,525,105

По годинама: 
2019-1,525,105

Санитетски и медицински потрошни 
материјал

ОРН:
33140000    
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1.1.3 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину а делом и из 
сопствених средстава.
интерни број поступка: 17/1-; тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:

Остале напомене:

Лабораторисјки тестови и потрошни 
материјал за лабораторију, службу за 
физикалну медицину и рехабилитцију и 
апарат за ЕМНГ

5,778,000

По годинама: 
2019-5,778,000

Лабораторисјки тестови и потрошни 
материјал за лабораторију, службу за 
физикалну медицину и рехабилитцију и 
апарат за ЕМНГ

ОРН:
24300000    
24310000    

33124131    
33192500    
33696500    
38437110    

1.1.4 8
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Средства за предметну набавку,  обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.

интерни број поступка: 15/1-; тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Централизована јавна 
набавка дефинисана је Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ( '' Сл.гл.РС бр.29/13; 
49/13;51/13 и 119/14 '' ); 

Централизована набавка:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије3,791,666

По годинама: 
2019-3,791,666

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

1.1.5 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Средства за предметну набавку,  обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.
интерни број поступка: 18-; тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:
Остале напомене:

Канцеларијски материјал1,108,930

По годинама: 
2019-1,108,930

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    
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1.1.6 8
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину а делом и из 
сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 12-Jul-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се износ процењене вредности и уместо '' 1.467.813,00 ''  гласи '' 1.770.000,00 ''  динара без ПДВ-а, односно уместо '' 1.761.375,60 ''  гласи '' 2.124.000,00 ''  
динара са ПДВ-ом; Мењају се оквирни датуми покретања поступка и закључења уговора, те уместо '' мај 2019 '' гласи '' јул 2019 '', уместо '' мај 2019 '' гласи '' август 2019 '', а оквирни рок 
трајања уговора уместо '' мај 2020 '' гласи '' август 2020 ''; Додаје се конто 426591.

Средства за одржавање хигијене1,770,000

По годинама: 
2019-1,770,000

Средства за одржавање хигијене

ОРН:
19640000    

33761000    
33764000    
39224000    
39224320    

39514200    
39542000    
39810000    
39813000    

39831200    
39831210    
39831300    
39832000    

1.1.7 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:
Остале напомене:

Радна униформа, одећа и обућа800,000

По годинама: 
2019-800,000

Радна униформа, одећа и обућа

ОРН:
18110000    

18830000    

1.1.8 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; тип набавке: обликована по партијама; 

Напомена:
Остале напомене:

Набавка серверске опреме, лиценце за 
WINDOWS сервере и услуга виртуализације
2,200,000

По годинама: 
2019-2,200,000

Набавка серверске опреме, лиценце за 
WINDOWS сервере и услуга виртуализације

ОРН:
30230000    

1.1.9 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Набавка аутомобила путем финансијског 
лизинга
1,770,000

По годинама: 
2019-1,770,000

Набавка аутомобила путем финансијског 
лизинга

ОРН:
34110000    
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1.1.10 11
2019

11
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

11
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 17/3-; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива
 за подношење понуда, ако због техничких, односно разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени 
понуђач; 

Напомена:
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 12-Jul-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Неопходно је извршити поправку  флет панел детектора за рендген уређај, као и извршити набавку једног новог флет панела.

Набавка новог флет панел детектора за 
рендген уређај и поправка постојећег флет 
панела

4,353,000

По годинама: 
2019-4,353,000

Набавка новог флет панел детектора за 
рендген уређај и поправка постојећег флет 
панела

ОРН:
50421000    

услуге 21,282,667

1.2.1 7
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Осигурање имовине и запослених1,906,000

По годинама: 
2019-1,906,000

Осигурање имовине и запослених

ОРН:
66510000    

1.2.2 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину а делом и из 
сопствених средстава.
интерни број поступка: 17/1-; 

Напомена:

Остале напомене:

Услуга спремања и достављања 
припремљених оброка за пацијенте
7,750,000

По годинама: 
2019-7,750,000

Услуга спремања и достављања 
припремљених оброка за пацијенте

ОРН:
55523000    

1.2.3 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Средстав за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Услуга прања и пеглања веша1,107,500

По годинама: 
2019-1,107,500

Услуга прања и пеглања веша

ОРН:
98310000    

1.2.4 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Услуга штампања ( фотокопирања редовне 
сервисне интервенције, копир апарата, 
штампача, ванредне сервисне интервенције, 
испорука тонера)

1,100,000

По годинама: 
2019-1,100,000

Услуга штампања ( фотокопирања редовне 
сервисне интервенције, копир апарата, 
штампача, ванредне сервисне интервенције, 
испорука тонера)

ОРН:
79800000    

1.2.5 11
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Услуга мобилне телефоније660,834

По годинама: 
2019-660,834

Услуга мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

Страна 4 од 6Датум штампе: 11-Oct-19 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.6 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се сагласно Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Услуга здравственог информационог 
система ИНФОМЕДИС 3
750,000

По годинама: 
2019-750,000

Услуга здравственог информационог 
система ИНФОМЕДИС 3

ОРН:
48814000    

1.2.7 8
2019

8
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

8
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се саглсано Уговору о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2019. годину.
интерни број поступка: 17/3-; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива
 за подношење понуда, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке, односно разлога  повезаних са заштитом  
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач; 

Напомена:
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 12-Jul-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Умањује се износ процењене вредности и уместо ''1.200.000,00 '' гласи '' 700.000,00 '' динара без ПДВ-а, односно уместо '' 1.440.000,00 '' гласи '' 840.000,00 '' са ПДВ-ом; 
Мењају се оквирни датуми покретања поступка и закључења уговора, те уместо '' јун  2019 '' гласи '' август 2019 '', уместо '' јун  2019 '' гласи '' август 2019 '', а оквирни рок трајања уговора 
уместо '' август 2019 '' гласи '' август 2020 '';

Услуга коришћења пословног програмског 
пакета који се користи у здравственим 
установама

700,000

По годинама: 
2019-700,000

Услуга коришћења пословног програмског 
пакета који се користи у здравственим 
установама

ОРН:
48000000    

1.2.8 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 17/1-; 

Напомена:
Остале напомене:

Услуга професионалног одржавања хигијене6,508,333

По годинама: 
2019-6,508,333

Услуга професионалног одржавања хигијене

ОРН:
90910000    

1.2.9 9
2019

10
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

10
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 17/3-; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива
 за подношење понуда, ако због техничких, односно разлога  повезаних са заштитом  искључивих права, набавку може извршити само одређени 
понуђач; 

Напомена:
Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 12-Jul-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се конто и умсто '' 425251 '' гласи '' 423212 ''

Услуга превентивног и корективног годишњег
 одржавања радилошког система
800,000

По годинама: 
2019-800,000

Услуга превентивног и корективног годишњег
 одржавања радилошког система

ОРН:
50421000    

радови 8,215,000
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1.3.1 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из сопствених средстава.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Измена број: друга; усвојена: 07-Oct-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Грађевински радови - санација главног улаза
 у Институт за реуматологију.
2,000,000

По годинама: 
2019-2,000,000

Грађевински радови - санација главног улаза
 у Институт за реуматологију.

ОРН:
45450000    

1.3.2 8
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Средства са предметну набавку, обезбедиће се из буџета
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Молерско фарбарски радови на одељењима5,000,000

По годинама: 
2019-5,000,000

Молерско фарбарски радови на одељењима

ОРН:
45400000    

1.3.3 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Средства за предметну набавку, обезбедиће се из буџета.
интерни број поступка: 18-; 

Напомена:
Остале напомене:

Замена дотрајалих подних плочица у 
купатилима на Болничким одељењима
1,215,000

По годинама: 
2019-1,215,000

Замена дотрајалих подних плочица у 
купатилима на Болничким одељењима

ОРН:
45431100    

Место и датум:
М.П.

Проф. др Немања Дамјанов, директор

Овлашћено лице:

Проф. др Немања Дамјанов, директор

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 12-Jul-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19
С обзиром да је за потребе покретања набавке средстава за хигијену утврђено да је потребно изменити-повећати процењену вредност
( због измене спецификације набавке ), као и да процењену вредност за годишње коришћење и одржавање пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама треба умањити, 
као и оквирне датуме за покретање поступка и да је неопходно извршити поправку флет панел детектора за рендген уређај, као и набавку новог флет панела, извршена је прва измена Плана набавки 
за 2019.годину.

Измена број: друга; усвојена: 07-Oct-19; план: План јавних набавки за 2019. годину од 21-Jan-19
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