
План јавних набавки за 2018. годину 
Дом здравља Петровац на Млави

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2018 28.2.2018

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

20.055.400

са ПДВ-ом

2018 20.055.400

добра 17.115.667

1.1.1 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активности здравствене установе.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и опредељених средстава од стране РФЗО-а.
интерни број поступка: МД1; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Санитетски потрошни материјал1.484.000
1. санитетски материјал1.484.000

По годинама: 
2018-1.484.000

Санитетски потрошни материјал
1. санитетски материјал

ОРН:
33140000    

4267511.484.000 1.855.000

1.1.2 10
2018

12
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активности здравствене установе.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и детаљном анализом тржишта.

интерни број поступка: МД2; тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Делом набавку за 
потребе установе спроводи централизовано РФЗО а спроводи и установа Дома здравља Петровац на Млави; 

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

Остале напомене:

Лекови
А) Централизовано спроводи РФЗО
Б) Установа сама спроводи

4.812.000

По годинама: 
2018-4.812.000

Лекови
А) Централизовано спроводи РФЗО
Б) Установа сама спроводи

ОРН:
33600000    

4267514.812.000 6.015.000

1.1.3 3
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активности здравствене установе.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и детаљном анализом тржишта.
интерни број поступка: МД3; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Гориво (бензин и дизел)2.166.667

По годинама: 
2018-2.166.667

Гориво (бензин и дизел)

ОРН:
09132000    
09134200    

4212002.166.667 2.600.000
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1.1.4 11
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активности здравствене установе.
 Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и детаљном анализом тржишта.
интерни број поступка: МД4; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал1.125.000

По годинама: 
2018-1.125.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
22800000    

4261101.125.000 1.350.000

1.1.5 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активности здравствене установе.
 Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и детаљном анализом тржишта.
интерни број поступка: МД5; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медицинска опрема2.856.000

По годинама: 
2018-2.856.000

Медицинска опрема

ОРН:
33100000    

5100002.856.000 3.570.000

1.1.6 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активностиздравствене установе. Процењена вредност је 
утврђена на основу анализе цена из уговора из птедходних година, као и детаљном анализом тржишта.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из птедходних година, као и детаљном анализом тржишта.
интерни број поступка: МД6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка моторног возила2.192.000

По годинама: 
2018-2.192.000

Набавка моторног возила

ОРН:
34100000    

5122112.192.000 2.740.000

1.1.7 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активностиздравствене установе. .
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из птедходних година, као и детаљном анализом тржишта
интерни број поступка: МД7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стоматолошка опрема1.840.000

По годинама: 
2018-1.840.000

Стоматолошка опрема

ОРН:
33100000    

5125111.840.000 2.300.000

1.1.8 3
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2019

Неопходно за неометан рад здравствене устаниве
Према годишнјем уговору опредељених средстава од РФЗО_а
интерни број поступка: МД8; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Стоматолошки потрошни материјал640.000

По годинама: 
2018-640.000

Стоматолошки потрошни материјал

ОРН:
33140000    

426751640.000 800.000

услуге 2.939.733
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1.2.1 4
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Ова јавна набавка спроводиће се централизовано преко тела за централизоване јавне набавке РФЗО, у складу са Уредбом о планирању и врсти 
роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл.гласник РС", број 29/2013, 49/2013,51/2013- исп. и 86/2013) само сет А , за сет
 Б јавну набавку лекова спровешће  здравствена установа
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из птедходних година, као и детаљном анализом тржишта

интерни број поступка: МД9/02; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Ова јавна набавка 
спроводиће се централизовано преко тела за централизоване јавне набавке РФЗО, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које
 се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл.гласник РС", број 29/2013, 49/2013,51/2013- исп. и 86/2013) само сет А , за сет Б јавну набавку 
лекова спровешће  здравствена установа; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електрична енергија1.530.400

По годинама: 
2018-1.530.400

Електрична енергија

ОРН:
09310000    

4212111.530.400 1.913.000

1.2.2 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

"Ради заштите ресурса од ризика, имовине – непокретности од пожара и других оштећења, запослених у случају несрећа, као и возила са 
осигурањем од одговорности."
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и детаљном анализом тржишта.
интерни број поступка: МД10/02; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање имовине, опреме, запослених и 
возила
833.333

По годинама: 
2018-833.333

Осигурање имовине, опреме, запослених и 
возила

421500833.333 1.000.000

1.2.3 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Неопходно за обављање здравствене делатности
На основу уговора из предходних година
интерни број поступка: МД11/02; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Ком Траде576.000

По годинама: 
2018-576.000

Ком Траде 425222576.000 720.000

Место и датум:
М.П.

Др Есидол Перић

Овлашћено лице:

Др Есидол Перић

Одговорно лице:
_______________________________
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