
ПЛАН НАБАВКЕ

Редни

број

Предмет набавке/

ЈРЈН

Процијењена вриједност

Планирана средства у буџету/фин.плану

(без ПДВ-а)

Врста

поступка

Оквирни датум



Уговор или ОС

Износ

Конто

Покретања поступка

Закључења уговора/ОЦ

Трајања уговора/ОС

УКУПНО

242.350,00

242.350,00



Робе



1.

Медицински материјал – лијекови

19.000,00

19.000,00

5110-00

Конкурентски захтјев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања
процијењене вриједности

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом
у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на 
тржишту



2.

Медицински материјал –инфузиони системи

2.000,00

2.000,00

5110-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост



Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом. Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње 
претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години.Процјена вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне 
године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и 
процјену пораста цијена на тржишту

3.

Лабораторијски материјал 

40.000,00

40.000,00

5110-02

Конкурентски захтјев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор



Разлог и оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

4.

Стоматолошки материјал

15.000,00

15.000,00

5110-01

Конкурентски захтјев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор



Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години.Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

5.

РТГ материјал

4.500,00

4.500,00

5110-03

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године



Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

6.

Остали медицински материјал

5.500,00

5.500,00

5110-04

Конкурентски захтјев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор



Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

7.

Обрасци за медицинску евиденцију

2.000,00

2.000,00

5120-01

Директни споразум

Први квартал 2016 године



Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

8.

Канцеларијски материјал

2.500,00

2.500,00

5120-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године



Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години.Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

9.

Хигијенски материјал

5.000,00

5.000,00

5124-00



Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

10.

Тонери

2.000,00

2.000,00

5120-02

Директни споразум

Први квартал 2016 године



Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

11.

Нумерисане признанице

2.000,00

2.000,00

5120-00

Директни споразум



Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години.Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

12.

План набавке осталог материјала

3.000,00

3.000,00



5120-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

13.

Средства за дератизацију

3.000,00

3.000,00

5125-00

Директни споразум



Други квартал 2016 године

Други квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

14.

Гориво, уље, пермант и друго

5.000,00

5.000,00

5130-00



Конкурентски захтјев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години.Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

15.

Трошкови огревног дрвета

2.600,00

2.600,00



5131-00

Директни споразум

Трећи квартал 2016 године

Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидом у актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

16.

Трошкови радне одјеће

2.000,00

2.000,00

5122-00

Директни споразум



Трећи квартал 2016 године

Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години. Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту

17.

Набавка опреме

24.500,00

24.500,00

0221-00



Конкурентски захтјев

Трећи квартал 2016 године

Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.
Проcјечна количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и одобрених захтјева за набавку у 2016.години.Процјена 
вриједности је утврђена на основу анализе цијена из претходне године, као и увидому актуелне цијене прошлогодишњих најповољнијих и 
осталих различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процјену пораста цијена на тржишту. Планирана је набавка дефибрилатора, 
холтера, столице за стоматологију, три инхалатора и канцеларијски намјештај.

18.

Вакцине против грипа

750,00



750,00

5110-00

Директни споразум

Трећи квартал 2016 године

Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи ради обављања редовних активности прописаним законом.

Процјењена количина утврђена је на основу одобреног захтијева ХЕС-а у оквиру плана за 2016. годину. Просјечна вриједност је на основу 
прошлогодишње потрошње и на основу испитивања конкуренције на тржишту.

19.

Ситан медицински инвентар

5.000,00

5.000,00

0221-00



Директни споразум

Други квартал 2016 године

Други квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се врши ради опремања служби (допуна амб.пор.мед. по стандардима, опрема у осталим службама неопходна за рад или 
побољшање рада). Количине су утврђене увидом у актуелне цијенеразличитих понуђача преко интернета, рачунајући и процијену 
цијена на тржишту.

УКУПНО

145.350,00

145.350,00



УСЛУГЕ



1.

Одржавање медицинске опреме

5.500,00

5.500,00

5320-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

Циљ набавке је одржавање и сервисирање медицинских апарата.
Проcјечна вриједности извршена је анализом цијена у претходне двије године



2.

Трошкови уписа у регистар произвођача медицинских средстава

5.000,00

5.000,00

5591-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Уговарање производње акрилатних протеза.

3.

Техничко одржавање објекта

15.000,00

15.000,00



5124-03

Конкурентски захтјев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

4.

Одржавање инсталисаних рачунарских програма 

10.500,00

10.500,00

Набавка се проводи у циљу реаализације одобреног захтијева за услуге одржавања објеката и простора око                        Проcјечна количина је 
Дома здравља Челинац. Процијена вриједности утврђена је на основу обима радова и цијена на тржишту                         одобрених захтјева за 
процјеном Техничког сектора који је поднио захтјев за ову набавку.



5506-01

Конкурентски захтјев

Трећи квартал 2016 године

Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

5.

Трошкови климатизације

1.500,00

1.500,00

5320-00

Конкурентски захтјев

Трећи квартал 2016 године

Набавка се проводи у циљу умрежавања амбуланти породичне медицине како би све амбуланте имале исти                               информатички 
третман. Процјена вриједности извршена је анализом цијена из претходне двије године.



Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

6.

Послови заштите на раду и заштите од пожара

4.000,00

4.000,00

5393-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор



Разлог и 
оправданост

7.

Осигурање имовине од пожара и поплава

5.900,00

5.900,00

5529-0

Директни споразум

Други квартал 2016 године

Други квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост



8.

Трошкови едукације радника

5.000,00

5.000,00

5506-00

Директни споразум

Разлог и оправданост

Унапређење рада.



9.

Регистрација возила

500,00

500,00

5390-00

Директни споразум

Трећи квартал 2016 године

Трећи квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Законски основ.



10.

Трошкови превоза пацијената на дијализу

39.500,00

39.500,00

5319-01

Конкурентски захтијев

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и оправданост

11.

Банкарска провизија

1.600,00

Уговорен превоз са ФЗО.



1.600,00

5530-00

Директни споразум

Први квартал 2016 године

Први квартал 2016 године

Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

12.

Преузимање, транспорт и збрињавање отпада

3.000,00

3.000,00

5319-01

Директни споразум

Другу квартал 2016 године

Другу квартал 2016 године



Једна година

Уговор

Разлог и 
оправданост

Набавка се проводи у складу са Законом и Правилником о управљању отпадом. Процјена вриједности за ову набавку извршена је 
увидом у актуелне тржишне цијене од стране стручног сарадника за заштите на раду. 

УКУПНО

97.000,00

97.000,00




