
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  2017.год. 

Редни 
број Предмет набавке 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету/фин. Плану  

(без ПДВ-а) Основ за 
изузеће 

Оквирни датум 
Напомена 

Износ Конто Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
уговора 

 УКУПНО 30.587        
          

1. 

 
ДРВО ЗА ОГРЕВ 
ОРН-03413000-8 
 

500 454 42122300 Члан 39. Став 
2. ЗЈН 

Јануар-март 
2017.г. 

 Септембар-
децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Део пословног простора-Здравствена станица Утрине се загрева на чврсто гориво. Процењена количина чврстог горива је на 
основу потрошње у претходним годинама и на основу постојеће залихе огревног дрвета . Процењена вредност је на основу 
кретања тржишних цена. 

2. 

Kомуналне услуге 
ОРН-65000000 

1.700 1.545 421311 
421325 

Члан 39. Став 
2. ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

 Комуналне услуге се набављају сукцесивно током целе године.Неопходне су за несметано пословање и очување животне 
средине. 

3. 

услуга поште 
ОРН 64110000 
ОРН-72400000 

200 167 42142100 Члан 39.став 
2.ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Услуга поште  приликом слања и примања разне службене документације -фактура, обавештења ,часописа или пакета је 
неопходна у свакодневном раду. Процена количина је на основу обима услуга у поретходном периоду, док је процена 
вредности на основу цена поштанских услуга. 

4. 

услуга фиксне 
телефоније 
ОРН 64211000-8 

300 250 42141100 Члан 39. Став 
2. ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Услуга фиксне телефоније  је неопходна за несметано пословање Дома здравља  приликом давања разних информација како 
пословним партнерима тако и здравственим осигураницима. Процењена количина и вредност трошкова фиксне телефоније  
је на основу досадашње потрошње и цене импулса. 

5. 

услуга мобилне 
телефоније 
ОРН-64212000-5 

300 250 42141400 Члан 39. Став 
2. ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост Услуга комуникације мобилним телефонима је неопходна за успешно пословање. Непрестана повезаност лекара, 



набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

медицинског особља и возача је у циљу пружања што квалитетније здравствене заштите и транспорта пацијената до 
стационара. Процењена количина и вредност је на основу утрошених услуга комуникације у протеклом периоду. 

6. 

Трошкови службеног 
путовања у земљи 
ОРН-60130000-8 

100 100 42211100 
42213100 

Члан 39 став 
2. ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Службена путовања у земљи и њихови трошкови – дневнице су приликом одласка запослених на разне семинаре и 
едукативна предавања у циљу унапређења пружања здравствене заштите и бољег и ефикаснијег пословања установе. 
Процена количине и вредности је на основу досадашњих трошкова за те намене. 

7. 

Трошкови путовања у 
оквиру редовног рада 
ОРН-63712000-3 

100 100 42231100 Члан 39. Став 
2. ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Трошкови путовања-односно исплаћене дневнице возачима за превоз пацијената дужим од редовног радног времена  на 
дугим релацијама. Процењена вредност је на основу прошлогодишњег обима превоза , узимајући у обзир садашње трошкове  
превоза.  
 
 
 

8. 
Остали трошкови 
транспорта OPН-
60100000 

50 50 42290000  Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

9. 

Административне 
услуге 
ОРН-75122000-7 
 

50 50 42319100 Члан 39.став 
2. ЗЈН 

Јануар 2017.г.  Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 Административне услуге настају у редовном пословању здравствене установе. Процењена количина и процењена вредност 
су на основу анализе досадашњих трошкова административних услуга. 

10. 

 
Програмски пакет за 
вођење електронског 
картона здравствених 
осигураника 
ОРН-48445000 
 

500 417  
42322166 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост Програмски пакет за вођење електронског картона здравствених осигураника од „Универзитета у Београду-



набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Електротехничког факултета“Београд  је неопходан за квалитетно и успешно лечење и вођење евиденције здравствених 
осигураника .Повезаност Дома здравља са Здравственом станицом у Молу и на Утринама лекарима је у сваком тренутку 
доступан увид у  електронски картон без обзира на којој од тих локација здравствени осигураник затражи  медицинску 
помоћ. Процењена вредност је на основу  потписаног  уговора са „Универзитетом у Београду-Електротечког факултета „ 
Београд.  

11. 

 
Програмски пакет за 
финансијско пословање 
ОРН-4844300 
 

 
500 

 
417 

 
42322110 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања п 
процењене вредности 

Програмски пакет за финансијско пословање је неопходан за редован рад здравствене установе. Процењена вредност је 
на основу досадашњег пословања и потписаног уговора. 

12. 

Трошкови 
репрезентације 
ОРН-55900000-9 
 

200 166  
42371100 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Трошкови репрезентације настају сукцесивно током целе године, доласком пословних партнера, представника добављача и 
приликом одржавања стручних предавања у нашој установи. Процењена количина и вредност трошкова репрезентације је 
на основу  досадашњих потреба и на основу анализе тржишних цена . 

13. Остале опште услуге ОРН-
5500000 

300 250 42390000      

14. 

Услуге информисања 
ОРН-22212000-9 

318 265 42342100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

У циљу што ефикаснијег пословања, запослени морају да буду добро информисани. Набавка стручне литературе, 
„Службеног гласника Републике Србије“ и сличних часописа  који прате новине и промене у буџетском пословању је 
неопходно за несметан  и успешан рад. Процењена количина и вредност  часописа је на основу досадашњих трошкова . 
 
 
 

15. 

Услуга очувања животне 
средине 
ОРН-98000000 

119 99 42461100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 

У циљу ефикасног пословања врло је важно водити рачуна о очувању и заштити животне средине. Процењена количина 
услуга је на основу анализе прошлогодишњих услуга. Процењена вредност је утвршена на основу тржишних цена. 



вредности 

16. 

Остале специјализоване 
услуге-БЗР 
ОРН- 

500 417 424900 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

17. 

Зидарски рад 
ОРН-45262500-6 

50 42 42511100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Планирани зидарски радови су неопходни у циљу очувања, одржавања  и заштите пословног простора .Процењена 
вредност радова је на основу тржишних цена истих радова. 

18. 

Столарски радови 
ОРН-45442200-1 

50 42 42511200 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Столарски радови, поправке столарије, канцеларијског и медицинског намештаја су  важни у  пословању установе и очувању 
њене имовине и пословног простора. Процењена вредност је утврђена информисањем и анализом цена које се крећу на 
тржишту за столарске услуге.  

19. 

Молерски рад-
бојадерски 
ОРН-45442100-8 

150 125 42511300 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

У циљу заштите и очувања лепог и чистог хигијенски исправног  пословног простора у коме бораве како запослени установе 
тако и здравствени осигураници  морају се планирати молерски радови. Процењена вредност молерских радова је утврђена 
на основу информисања о  кретању цена за молерске радове .   

20. 

Рад на крову 
ОРН-45261910-6 

100 83 42511400 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

У циљу заштите и очувања имовине неопходни су и радови на крову и заштити кровног покривача од непредвидивих 
временских услова . Поправка дела кровног покривача, односно  светларника  је неопходна  због  прокишњавања и очувања 
пословног простора.Процењена вредност је на основу информисања о ценама материјала до којих смо дошли прегледањем 
каталога  и ценовника  добављача. 

21. 

Рад на водоводу и 
канализацији 
ОРН-45232410-9 

150 125 42511500 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост У циљу ефикасног пословања и очувања и заштите животног простора неизбежни су и радови на водоводу и канализацији. 



набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Одржавање постојеће мреже и санације могућих кварова су неизбежни у пословању установе. Кварове није могуће 
предвидити. Процењена вредност  је на основу испитивања и анализе кретања цена на тржишту прегледањем ценовника и 
каталога  . 

 
 

22. 
 

Поправка централног 
грејања 
ОРН-50720000 

100 83 
 

42511600 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2017.г. 

  
Децембар 
2017.г. 

 
 
 
 
 

23. 

Електрична инсталација 
ОРН-50711000-2 

100 83 42511700 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Електрична енергија је неопходна у свакодневном пословању и раду  свих медицинских , ртг и стоматолошких  апарата и 
канцеларијске опреме па је стога одржавање електричне инсталације нужно у циљу несметаног обављања основне 
делатности лечења и дијагностиковања обољења код здравствених осигураника.Могући квар на електричној инсталацији 
није могуће планирати. Процењена вредност одржавања електричне инсталације је на основу анализе досадашњих 
трошкова .  

24. 

Остали материјал за 
одржавање зграда 

50 42 42511900 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Остали разни материјал за одржавање зграда у случају разних ситних поправки и одржавања пословног простора. 
Процењена количина и вредност је на основу досадашњих трошкова. 

25. 

Механичке поправке  
ОРН-50112100-4 

500 417 42521110 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Механичке поправке и одржавање возила постојећег возног парка Дома здравља је у циљу што безбеднијег превоза 
здравствених осигураника до стационара. Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе досадашњих 
радова и трошкова, као и на основу чињеничног стања возног парка и извшених механичких радова на појединим возилима 
као и на основу кретања цена услуга за исте. 

26. 

Поправка електричне и 
електронске опреме 
ОРН-50433000-9 

50 42 42521200 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Поправка и одржавање исправне електричне и електронске опреме доприноси бољем и успешнијем пословању. Евентуалне  
кварове није могуће предвидети па је процењена вредност утврђена анализом – прегледом интернет  страна, каталога и 
ценовника  могућих делова електричне и електронске опреме. 

27. Лимарски рад 
ОРН-50112110-4 

30 25 42521300 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 



Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Лимарски радови су у циљу очувања пословног простора и имовине установе и заштите од спољних утицаја и одвођење 
атмосферских падавина. Процењена количина и вредност  лимарских радова је утврђена анализом , добијеним 
профактурама  за лимарске радове  

28. 

Текуће поправке и 
одржавање осталих 
објеката 
ОРН-50800000  

50 42 42519100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Текуће поправке и одржавање осталих објеката је у циљу одржавања пословног простора, отклањања ситних кварова и 
уређења.Процењена вредност је утврђена на основу трошкова поправки у претходним годинама. 

29. 

Текуће поправке и 
одржавање намештаја  
ОРН-42522100 

30 25 42522100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Поправка и одржавање намештаја како медицинског тако и канцеларијског  је у циљу очувања имовине.Стално одржавање 
доприноси продужењу трајности намештаја. Процењена вредност је на основу сазнања кретања цена за услуге ситних 
поправки.  

30. 

Рачунарска опрема  
ОРН-50311400-2 

50 42 42522200 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Одржавање рачунарске опреме и њена исправност је кључна за вођење финансијског и рачуноводственог пословања 
установе, вођење електронског картона . Процењена вредност је на основу трошкова одржавања . 

31. 

Текуће поправке и 
одржавање опреме за 
комуникацију 
ОРН-50334140-8 

30 25 42522300 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију и преноса података у  циљу несметаног обављања здравствене 
делатности и пословања установе.Процењена вредност је на основу досадашњих трошкова. 

32. 

Електронска и 
фотографска опрема 
ОРН-30125110-5 

250 208 42522400 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 

Одржавање електронске и фотографске опреме , пуњење и замена тонера за штампаче је у циљу несметаног рада приликом 
обављања радних обавеза. Пуњење тонера и њихова замена је у циљу уштеде .Планирана количина и вредност је утврђена 



утврђивања процењене 
вредности 

анализом досадашњих трошкова  и појединачних цена пуњења.  

33. 

Текуће поправке опреме 
за домаћинство 
ОРН-50532000-3 

10 8 42522500 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Опрема за домаћинство која се користи у здравственој установи мора бити исправна због очувања оптималне температуре 
за складиштење појединих лекова, ињекционих раствора и вакцина, прања прекривача,покривача-ћебади која се налазе у 
санитетским возилима  и радних униформи. Кварови на опреми за домаћинство се не могу предвидети па је процењена 
вредност утврђена на основу досадашњих трошкова.  
 

34. 

Текуће поправке опреме 
за очување животне 
средине 
ОРН-50433000-9 

10 8 42524100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Очување  животне средине је од великог значаја не само за здравствену установу него  и за целу околину, па је стога 
неопходно водити рачуна да опрема буде исправна.Планирана вредност  трошкова  је утврђена на основу трошкова из 
претходног периода. 

35. 

Текуће поправке 
медицинске опреме 
ОРН-50421000-2 

100 83 42525100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Медицинска опрема мора бити исправна у циљу што ефикаснијег лечења здравствених осигураника и бољег 
дијагностиковања обољења. Евентуални кварови медицинске опреме се не могу унапред планирати, нити предвидети, али 
се у најкраћем могућем року морају санирати. Процењена вредност текућих поправки медицинске опреме је утврђена 
анализом досадашњих трошкова . 

36. 

Текуће поправке 
стоматолошке опреме 
ОРН-50432000-8  

40 33 42525130 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

У циљу што ефикаснијег рада стоматолошке службе ,стоматолошка опрема мора бити исправна и у функцији. Процењена 
вредност  могуће поправке стоматолошке опреме је утврђена на основу досадашњих најчешћих поправки и цена могућих 
резервних делова и кретања цена на тржишту истих.  

37. 

Одржавање 
лабораторијске опреме 
ОРН-50410000-9 

250 208 42525200 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 

Исправност лабораторијске опреме доприноси прецизном и брзом дијагностиковању разних обољења. Евентуални кварови 
лабораторијске опреме се не могу унапред планирати. Процењена вредност поправки лабораторијске опреме је на основу 
досадашњих трошкова .  



вредности 

38. 

Текуће поправке 
производне моторне  и 
непокретне опреме 
ОРН-50421200-4 

50 42 42529500 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Текуће поправке производне моторне и непокретне опреме је неопходно у циљу ефикасног рада здравствене установе. 
Исправност  постојећих агрегата који се стављају у функцију у случају нестанка електричне енергије  за несметан рад је од 
великог значаја за здравствене осигуранике. Процењена вредност је утврђена на основу дасадашњих трошкова .  
 
 

39. 

Обрасци-здравствени 
обрасци 
ОРН-22820000-4 

175 146 42611110 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Набавка здравствених образаца је у циљу несметаног функционисања здравствене заштите.Процењена количина 
здравствених образаца је минимална пошто је уведена нова технологија и могућност електронског попуњавања и штампања 
образаца. Процењена вредност је на основу тржишних цена образаца. 

40. 

Административни 
материјал-канцеларијски 
ОРН-22800000-8 

400 333 42611120 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Набавка административног-канцеларијског материјала је неопходна у циљу вођења редовног финансијско-
рачуноводственог пословања, без којег не може да функционише здравствена установа. Процењена количина је утврђена 
на основу анализе утрошка у претходној години, док је процењена вредност утврђена на основу тржишних цена. 

41. 

Мазива-моторна уља 
ОРН-09211100-2 

200 167 42641300 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Мазива-моторна уља су неопходна за одржавање санитетских возила и возила за превоз пацијената  до стационара. 
Процењена количина мазива је утврђена на основу потрошње у претходном периоду , док је процењена вредност утврђена 
на основу тржишних цена . 

42. 

Зубарски потрошни 
материјал 
ОРН-33141800-8 

400 333 42676100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Набавка зубарског потрошног материјала је у циљу неметаног функционисања здравствене заштите и рада стоматолошке 
службе. Процењене количине су на основу искуства у протеклом периоду, док је процена вредности утврђена на основу 
тржишних цена. Прегледом интернет страна добављача и њихових ценовника стоматолошког материјала. 

43. Медицински и 5.200 4727 426700 Члан 39. Јануар  Децембар  



лабораторијски 
материјал 

Став 2. ЗЈН 2017.г. 2017.г. 

 
 

Набавка се не расписује- стари дуг  

44. 

Резервни делови 
ОРН-34320000 

300 250 42649110 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Здравствена установа поседује возни парк и одржаваоца возног парка.Возила  морају бити исправна и безбедна у сваком 
тренутку. Резервни делови су неопходни за поправке возила и несметан рад и функционисање здравствене заштите 
приликом указивања хитне медицинске помоћи, превоза пацијената до стационара и рада теренске службе.Процењена 
количина је на основу досадашњих трошкова , док је вредност утврђена на основу кретања тржишних цена најчешће 
потребних резервних делова. 

45. 

Материјали за очување 
животне средине 

400 333 42650000 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

46. 

Материјал за посебне 
намене 
ОРН- 

150 125 42691100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Набавка материјала за посебне намене је неизбежна у редовном пословању здравствене установе.Процењене количине и 
процењена вредност је утврђена на основу трошкова у претходном периоду. 

47. 

Помоћни материјал 
ОРН-44521200-0 

150 125 42691910 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Помоћни материјал је неопходан у редовном пословању. Разна добра (сијалице, прекидачи, утикачи и слично) су 
свакодневно потребни да  би се обезбедили оптимални услови рада. Процењена количина је утврђена анализом 
досадашњих потребних количина, док је процењена вредност утврђена на основу тржишних цена.   

48. 

Ситaн инвентар 
ОРН-33190000-8 

50 42 42691920  
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Разне ствари ситног инвентара као што су мерачи ,стетоскопи , лекарске ташне, разни ситни алати су неизбежне у 
свакодневном пословању. Процењена количина је утврђена анализом досадашњих потреба , док је процењена вредност 
утврђена на основу тржишних цена до којих смо дошли прегледом интернет страна добављача или телефонском 
информацијом . 

49. Залихе робе за даљу 9000 8182 52310000 Члан  7. Став Јануар  Децембар  



продају 
ОРН-33680000-0 

 1.тачка 6  ЗЈН 2017.г. 2017.г. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се не расписује –стари дуг. 

50. 

Услуга специјалистичке 
обуке 
ОРН-80510000-2 

600 500 42331100 Члан 7. Став 
1.тачка 1. 
ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Специјалистичка обука је у циљу усавршавања и унапређења здравствене заштите.Процењена вредност је на основу 
досадашњих трошкова –издатих фактура за специјалистичку обуку. 

51. 

Услуга обуке особља 
ОРН-80511000-9 

200 167 42332100 Члан 7. Став 
1.тачка 1. 
ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

У циљу што ефикаснијег , успешнијег  и напреднијег пружања здравствене заштите неопходна је едукација и усавршавање 
запосленог  особља на разним семинарима и стручним предавањима. Планирана количина и вредност је утврђена на 
основу досадашњих трошкова едукација.  

52. 

Услуга образовања и 
усавршавања ОРН-
85220000-9 

50 42 42339900 Члан 7. Став 
1.тачка 1.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Образовање запослених  и упознавање са новинама у пословању је у циљу што   бољег и ефикаснијег пословања. 
Процењена количина и вредност трошкова образовања запослених  је утврђена на основу трошкова у претходном периоду. 

53. 

Услуга медицинских 
анализа-биохемичар 
ОРН-85148000-8 

600  42431100 Члан 7. Став 
1.тачка 1. 
ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Лабораторијска служба Дома здравља Ада је опремљена апаратима за брзо дијагностиковање разних обољења. У 
недостатку стручног кадра (за време специјализације нашег радника), неопходно је било да привремено  ангажујемо 
микробиолога како би се рад службе несметано одвијао.Процењена вредност  је на основу уговора о допунском раду. 
 

54. 

Јавно здравство 
ОРН-85145000-7 

200 200 42433100 Члан 7. Став 
1.тачка 1. 
ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост Набавка медицинских услуга-микробиологије, санитарних прегледа и одношење медицинског отпада је саставни део 



набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

радних обавеза здравствене установе. Процењена количина и вредност је на основу фактура извршених услуга и обима 
услуга. 

55. 

Порези 
ОРН-75110000-0 

200 200 48211100 Члан 7. Став 
1.тачка 1. 
ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

56. 

Судске таксе 
ОРН-75231100-5 

50 50 48225100 Члан 7. Став 
1. Тачка 
1.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

57. 

Обрасци-рецепти 
ОРН-22820000-4 

175 146 42611110 Члан 7. Став 
1. Тачка 
7.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Набавка здравствених образаца-рецепата за прописивање лека на рецепт из обавезног здравственог осигурања, затим 
лекарских уверења са жигом је у циљу несметаног функционисања здравствене заштите и рада апотеке.Процењене 
количине су узете на основу досадашње потрошње, док је процењена  вредност утврђена на основу цена из фактура 
добављача. 

58. 

Платни промет 
ОРН-6660000-6 

450 450 42111110 Члан 7. Став 
1. Тачка 
9.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Трошкови платног промета и банкарских услуга су законом предвиђени и они се појављују у свакодневном пословању 
здравствене  установе. Процењена количина и процењена вредност трошкова је утврђена на основу досадашњих трошкова. 
 
 
 

59. 

Отплата камате осталим 
кредиторима 
ОРН- 

100 100 44150000  Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 

У недостатку финансијских средстава , а самим тим и кашњења  плаћања, поједини добављачи су обрачунали затезне 
камате.  



вредности 

60. 

Епидемиолошке стручне 
услуге ОРН-71620000 

100 100 42359910 Члан 7. Став 
1. Тачка 
12.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Епидемиолошке стручне услуге и анализе су неопходне за несметан рад Дома здравља Ада.. 
 

61. 

Спец.услуга 
анестезиолога-д 
ОРН-85121200-5 

400 400 42359910 Члан 7. Став 
1. Тачка 
12.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Дом здравља Ада има дозволу Министарства  за рад интервенција у гинеколошкој служби због чега је потребна стручна 
услуга анестиолога. Процењена вредност услуга је на основу уговора о допунском раду у здравству.. 

62. 

Услуга –правника- 
ОРН-79990000-0 

500 500 42359910 Члан 7. Став 
1. Тачка 
12.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Због одласка правника у пензију и немогућности- привремене забране  попуњавања упражњеног радног места били смо 
принуђени да радно ангажујемо правника допунским радом  да пословање здравствене установе не би било угрожено. 
Процењена вредност је утврђена на основу уговора о  допунском раду. 

63. 

Услуга -уговор о делу 
Службеник за јн-правник 

200 200 42359920 Члан 7. Став 
1. Тачка 
12.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

У недостатку правника- службеника за јавне набавке је законски неопходно ангажовати приликом расписивања и 
спровођења јавних набавки.  

64. 

Услуга – остале стручне 
услуге 

200 200 42359960 Члан 7. Став 
1. Тачка 
12.ЗЈН 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

65. Природни гас за грејање 
ОРН-09123000 

2000 1818 42122100 Члан 7. Став 
1. Тачка 1. 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 



Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

За несметано пословање Дома здравља Ада, неопходно је и загревање пословног простора. Процењена вредност је на 
основу утрошка гаса у протеклој  грејној сезони.     

66. 

Услуга  ауто електричара 100 100 42359910 Члан 7. Став 
1. Тачка 1. 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Услуге уговора о делу су предвиђене за ауто електричара који је неопходан да би возни парк свакодневно функционисао. 
Специфични послови које запослени  Дома здравља не обављају за које нису обучени морају се реализовати уговором о 
делу.  

67. 

Рачунарска опрема 
ОРН-30230000 

35 29 51222100 Члан 39. Став 
2. Тачка 2. 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђ. 
процењене вредности 

За несметано пословање неопходно је предвидети и набавку рачунарске опреме. 

68. 

Штампачи 
ОРН-30230000 

15 13 51222200 Члан 39. Став 
2. Тачка 2. 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђ. 
процењене вредности 

За несметано пословање неопходно је предвидети и набавку рачунарске опреме 

69. 

Компјутерски софтвер 
ОРН-30230000 

50 42 51510000 Члан 39. Став 
2. Тачка 2. 

Јануар 
2017.г. 

 Децембар 
2017.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин утврђ. 
процењене вредности 

За несметано пословање неопходно је предвидети и набавку рачунарске опреме, која повлачи са собом и софтвер за лакше. 

 

 


