
План јавних набавки за 2020. годину 
Дом здравља "Смедерево" Смедерево

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавке добара, 
радова и услуга

2/5/2020

Измена број: 1/3 6/23/2020

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

77.854.341

са ПДВ-ом

2020 77.854.341

добра 62.847.758

1.1.1 9
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

грејање радних просторија дислоцираних амбуланти
на основу потрошње у претходној години
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Угаљ, дрва и лож уље766.666
1. угаљ 80.000

2. дрва 97.273

3. лож уље 651.818

По годинама: 
2020-766.666

Угаљ, дрва и лож уље
1. угаљ

2. дрва
3. лож уље

421211766.666 920.000

1.1.2 9
2020

9
2020

отворени 
поступак

9
2021

За нормално функционисање и рад установе
на основу потрошње
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија8.401.666
1. електрична енергија прим.7.705.833

2. електрична енергија сопствени приход695.833

По годинама: 
2020-8.401.666

Електрична енергија
1. електрична енергија прим.

2. електрична енергија сопствени приход

4212118.401.666 10.082.000

1.1.3 8
2020

8
2020

отворени 
поступак

8
2021

за функционисање возног парка и хитне помоћи
на основу потрошњеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Бензин9.058.333
426411. бензин9.058.333

По годинама: 
2020-9.058.333

Бензин
426411. бензин

4264119.058.333 10.870.000

Страна 1 од 8Датум штампе: 6/30/2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.4 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2021

На основу обавештења РФЗО-а и потребама ДЗ
на основу потрошње
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лекови20.764.846
1. централизоване набавке- прим14.525.454

2. централизоване набавке  Стоматологија227.273

3. лекови сопствена набавка прим36.667

4. лекови сопствена набавка сопствени 
приход

45.454

5. соматулин3.272.727

6. сандостатин1.545.454

8. остали лекови202.727

9. лекови неосигурана лица-оснивач909.090

По годинама: 
2020-20.764.846

Лекови
1. централизоване набавке- прим

2. централизоване набавке  Стоматологија
3. лекови сопствена набавка прим
4. лекови сопствена набавка сопствени 
приход
5. соматулин
6. сандостатин

8. остали лекови
9. лекови неосигурана лица-оснивач

426751120.764.846 22.845.000

1.1.5 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
2020

за обављање основне делатности  у прим.здрав.заштити
на основу потрошње
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Санитетски и потрошни материјал 
ДЗ и Стоматологија
4.565.332

1. санитетски материјал ПРИМ1.072.500

2. ПОТРОШНИ -ПРИМ2.258.333

3. Матер.за лабораторијске тестове148.333

4. Санитетски матер.СТОМ.60.250

5. Потрошни матер.СТОМ.451.750

6. мат.за мед.тест.ПОТР.МАТ.сопствени500.000

7. медицински гас74.166

По годинама: 
2020-4.565.332

Санитетски и потрошни материјал 
ДЗ и Стоматологија
1. санитетски материјал ПРИМ
2. ПОТРОШНИ -ПРИМ

3. Матер.за лабораторијске тестове
4. Санитетски матер.СТОМ.
5. Потрошни матер.СТОМ.
6. мат.за мед.тест.ПОТР.МАТ.сопствени

7. медицински гас

42671114.565.332 5.478.400

1.1.6 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

пружање стоматолошке здрав.заштите
на основу потребаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Зубарски материјал1.338.000
1. зубарски материјал1.338.000

По годинама: 
2020-1.338.000

Зубарски материјал
1. зубарски материјал

42671141.338.000 1.605.600

Страна 2 од 8Датум штампе: 6/30/2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.7 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

за нормално функционисање служби дома здравља
на основу потреба
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал1.856.916
1. канцеларијски материјал438.833

2. канцел.матер.СТОМ17.500

3. Штампани обрасци814.750

4. штампани обрасци СТОМ13.333

5. Тврдо укоричени обрасци250.750

6. тврдо укоричени обрасци СТОМ8.333

7. ТОНЕРИ КЕТРИЏИ РИБОНИ313.417

По годинама: 
2020-1.856.916

Канцеларијски материјал
1. канцеларијски материјал

2. канцел.матер.СТОМ
3. Штампани обрасци
4. штампани обрасци СТОМ
5. Тврдо укоричени обрасци

6. тврдо укоричени обрасци СТОМ
7. ТОНЕРИ КЕТРИЏИ РИБОНИ

4261111.856.916 2.228.300

1.1.8 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

За функционисање возног парка и хитне помоћи
на основу потреба
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ1.530.833
1. уља и мазива352.500

2. резервни делови за моторна возила789.750

3. гуме летње зимске388.583

По годинама: 
2020-1.530.833

МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ
1. уља и мазива

2. резервни делови за моторна возила
3. гуме летње зимске

4264911.530.833 1.837.000

1.1.9 4
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

за одржавање медицинских и немедицинских просторија
на основу потребе
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за одржавање хигијене
Хемија
599.167

2. средства за одр.хигијене прим+стом544.750

3. Кесе дз + стом35.583

4. Инвентар за одржавање хигијене18.833

По годинама: 
2020-599.167

Материјал за одржавање хигијене
Хемија
2. средства за одр.хигијене прим+стом
3. Кесе дз + стом

4. Инвентар за одржавање хигијене

426800599.167 719.000

Страна 3 од 8Датум штампе: 6/30/2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.10 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

за нормалан рад техничке службе
на основу потреба
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Потрошни материјал -
1.424.833

1. електроматеријал прим324.583

10. стакларски материјал стом

11. браварски материјал прим55.833

12. браварски материјал стом833

13. грађевински материјал прим+стом126.667

2. електроматеријал стом100.833

3. столарски материјал прим200.000

4. столарски материјал стом

5. водоводни материјал прим176.750

6. водоводни материјал стом90.833

7. молерско фарбарски материјал прим91.667

8. молерско фарбарски материјал стом8.333

9. стакларски материјал прим10.000

По годинама: 
2020-1.424.833

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Потрошни материјал -
1. електроматеријал прим
10. стакларски материјал стом

11. браварски материјал прим
12. браварски материјал стом
13. грађевински материјал прим+стом
2. електроматеријал стом

3. столарски материјал прим
4. столарски материјал стом
5. водоводни материјал прим
6. водоводни материјал стом

7. молерско фарбарски материјал прим
8. молерско фарбарски материјал стом
9. стакларски материјал прим

42691171.424.833 1.709.800

1.1.11 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

за нормално функционисање медицинских и немедицинских служби
на основу броја апарата и на основу исказаних потреба
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-
 Стом.и Примарна
549.583

1. ДЕЛОВИ ЗА МЕД.АПАРАТЕ - ПРИМАРНА68.917

2. ДЕЛОВИ ЗА МЕД.АПАРАТЕ -СТОМАТ449.167

4. делови за немедицинске апарате стомат.15.833

5. делови за немедицинске апарате прим15.667

По годинама: 
2020-549.583

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-
 Стом.и Примарна
1. ДЕЛОВИ ЗА МЕД.АПАРАТЕ - ПРИМАРНА
2. ДЕЛОВИ ЗА МЕД.АПАРАТЕ -СТОМАТ

4. делови за немедицинске апарате стомат.
5. делови за немедицинске апарате прим

426912549.853 659.500

1.1.12 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

ради нормалног функционисања служби
на основу испитивања тржишта
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

резервни делови за рачунаре и штампаче836.667
1. резервни делови за рачунуре и штампаче836.667

По годинама: 
2020-836.667

резервни делови за рачунаре и штампаче
1. резервни делови за рачунуре и штампаче

426912836.667 1.004.000

Страна 4 од 8Датум штампе: 6/30/2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.13 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

за нормално функционисање примарне здравствене заштите
на основу потреба медицинских служби
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Ситан медицински инвентар
Прим+Стоматологија
604.917

1. ситан медицински материјал ПРИМ566.583

2. ситан медицински материјал СТОМ38.333

По годинама: 
2020-604.917

Ситан медицински инвентар
Прим+Стоматологија
1. ситан медицински материјал ПРИМ
2. ситан медицински материјал СТОМ

426913604.917 725.900

1.1.14 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

за нормално функционисање медицинских служби
на основу потрошњеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Медицинска опрема 
Средства оснивача
3.333.333

1. средства оснивача3.333.333

По годинама: 
2020-3.333.333

Медицинска опрема 
Средства оснивача
1. средства оснивача

5125113.333.333 4.000.000

1.1.15 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

на основу потребе возног парка
на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опрема за саобраћај
средства оснивача
3.333.333

1. опрема за саобраћај3.333.333

По годинама: 
2020-3.333.333

Опрема за саобраћај
средства оснивача
1. опрема за саобраћај

5121003.333.333 4.000.000

1.1.16 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

за функционисање медицинских служби
на основу потреба
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медицинска опрема
Донације Грант
1.000.000

1. колпоскоп бинокуларни оптички ком 2-
ДОНАЦИЈА

873.333

2. колпоскоп бинокуларни оптички ком 2-
сопст.приход

126.667

По годинама: 
2020-1.000.000

Медицинска опрема
Донације Грант
1. колпоскоп бинокуларни оптички ком 2-
ДОНАЦИЈА
2. колпоскоп бинокуларни оптички ком 2-
сопст.приход

5125111.000.000 1.200.000

1.1.17 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

на основу испитивања тржишне вредности за набавку медицинске опреме
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 1/3; усвојена: 6/23/2020; план: Годишњи план набавке добара, радова и услуга од 2/5/2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Медицинска опрема -сопств.приход1.500.000
1. медицинска опрема сопств.приход1.123.333

2. медицинска опрема сопств.приход376.667

По годинама: 
2020-1.500.000

Медицинска опрема -сопств.приход
1. медицинска опрема сопств.приход

2. медицинска опрема сопств.приход

5125111.123.333 1.348.000
512500376.667 452.000

Страна 5 од 8Датум штампе: 6/30/2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.18 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

набавка потрошног материјала на име пројекта Грант -министарсство здравља
на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Донације Грант-
потрошни материјал
466.667

1. донација Грант466.667

По годинама: 
2020-466.667

Донације Грант-
потрошни материјал
1. донација Грант

4267112466.667 560.000

1.1.19 5
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

сервер за функционисање информационог система
на основу испитивања тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1/3; усвојена: 6/23/2020; план: Годишњи план набавке добара, радова и услуга од 2/5/2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Набавка рачунарске опреме
Сервер за потребе ДЗ
916.666

1. сервер 916.666

По годинама: 
2020-916.666

Набавка рачунарске опреме
Сервер за потребе ДЗ
1. сервер

512221916.666 1.100.000

услуге 14.173.250

1.2.1 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

за услугу моб.телефоније део средстава уплаћују запослени
на основу потрошње
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге комуникације1.829.500
1. телефон фиксни501.333

2. интернет 281.667

3. мобилни телефон1.046.500

По годинама: 
2020-1.829.500

Услуге комуникације
1. телефон фиксни

2. интернет
3. мобилни телефон

421411.829.500 2.195.400

1.2.2 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

ради осигурања имовине, лица и возила наручиоца
на основу броја запослених, броја опреме и возила
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање558.333
1. осигурање возила

2. осигурање опреме

3. осигурање од пожара

4. осигурање од крађе

5. осиг.зап.у случају несреће на раду

По годинама: 
2020-558.333

Осигурање
1. осигурање возила

2. осигурање опреме
3. осигурање од пожара
4. осигурање од крађе
5. осиг.зап.у случају несреће на раду

421500558.333 670.000
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1.2.3 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2021

одржавање информационог система и софтвера
на основу потреба
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге за одржавање софтвера 
и услуге одржавање сајта ДЗ
844.167

1. услуга одржавања софтвера

2. услуге одржавања ЗДРАВ.ИНФ.СИСТЕМА

3. услуге офржавања сајта и.п.

4. одржавање софтвера и.п

По годинама: 
2020-844.167

Услуге за одржавање софтвера 
и услуге одржавање сајта ДЗ
1. услуга одржавања софтвера
2. услуге одржавања ЗДРАВ.ИНФ.СИСТЕМА

3. услуге офржавања сајта и.п.
4. одржавање софтвера и.п

423212844.167 1.013.000

1.2.4 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

одржавање возног парка сервис и поправке возила
на основу броја возила и потребаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Механичке поправке-Текуће попр.и 
одрж.опреме
1.065.417

1. мех.поправке - сервис и поправка возила1.065.417

По годинама: 
2020-1.065.417

Механичке поправке-Текуће попр.и 
одрж.опреме
1. мех.поправке - сервис и поправка возила

4252001.065.417 1.278.500

1.2.5 5
2020

6
2020

отворени 
поступак

5
2020

превоз запослених на посао и са посла
на основу број запослених
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1/3; усвојена: 6/23/2020; план: Годишњи план набавке добара, радова и услуга од 2/5/2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Превоз на посао и с посла (маркица)9.875.833

По годинама: 
2020-9.875.833

Превоз на посао и с посла (маркица) 4131519.875.833 11.851.000

радови 833.333

1.3.1 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

на основу испитивање тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Капитално одржавање зграда и објекта
Средства оснивача
833.333

1.  - одржавање зграде833.333

По годинама: 
2020-833.333

Капитално одржавање зграда и објекта
Средства оснивача
1.  - одржавање зграде

511322833.333 1.000.000
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Место и датум: М.П.

др стом. Светлана Михић Јовановић

Овлашћено лице:

др стом. Светлана Михић Јовановић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/3; усвојена: 6/23/2020; план: Годишњи план набавке добара, радова и услуга од 2/5/2020
- Измена Плана набавки добара, радова и услуга за ставке 1.1.17, 2.1.6 и 2.1.7 измењене су на основу измене финансијског плана усвојеног од стране управног одбора дана 23.06.2020.године, 
заводни број Одлуке: 129/7 од 23.06.2020.г.
- Измена за Ставку 1.2.5. превоз на посао и са посла - извршена је 05.02.2020.г.  и иста није сачувана у Плану набавке  због проблема на серверу ДЗ Смедерево.
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