
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

1. ДОБРА 
 

Редни 

број 

Предмет набавке Процењена 

вредност, 

укупно (по 

годинама) 

Планирана 

средства у буџету/ 

финансијском 

плану, без пдв-а 

Врста 

поступка 

Оквирни датум Напомена 

(централизација, 

претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН) Износ Конто Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

уговора 

1.1. Лекови листе А 

и А1  

 

70.000,00 70.000,00 426700 отворени 

поступак 

јануар 2020. јануар – 

децембар 

2020.  

децембар 

2020 

оквирни 

споразум-

централизована 

јавна набавка 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности: на основу планираних оквирних количина и цена из закључених оквирних 

споразума између РФЗО-а, као тела које обавља централизоване јавне набавке лекова за потребе здравствених 

установа, и добављача 

1.2. Лекови листе Б  

 

9.000.000,00 9.000.000,00 426700 отворени 

поступак 

септембар 

2019. 

новембар 

2019. 

новембар 

2020. 

оквирни 

споразум-

централизована 

јавна набавка 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности: на основу планираних оквирних количина и цена из закључених оквирних 

споразума између РФЗО-а, као тела које обавља централизоване јавне набавке лекова за потребе здравствених 

установа, и добављача 

1.3. Лекови Д, 

лекови ван 

листе и 

медицински гас 

 

220.000,00 

По годинама: 

2020- 

110.000,00 

2021- 

220.000,00 426700 отворени 

поступак 

март 2020. мај 2020. мај  2021. члан 32. ЗЈН 



110.000,00 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности : вредност уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама лекова и очекиваним променама цена 

1.4. Somatuline 2019 

 

1.852.128,00 1.852.128,00 426700 отворени 

поступак 

септембар 

2019 

Новембар 

2019. 

новембар 

2020. 

оквирни 

споразум-

централизована 

јавна набавка 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

 Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности :  на основу планираних оквирних количина и цена из закључених 

оквирних споразума између РФЗО-а, као тела које обавља централизоване јавне набавке лекова за потребе 

здравствених установа, и добављача 

1.5. Гориво  5.431.666,67 

По годинама:  

2020- 

4.073.749,47 

2021- 

1.357.916,49 

5.431.666,67 426411 отворени 

поступак 

март 2020. март 2020. март 2021. члан 32. ЗЈН 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности : вредност уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама горива и очекиваним променама цена 

 

 

 

 

1.6. Лекови листе Б  

 

693.630,00 693.630,00 426700 отворени 

поступак 

септембар 

2020. 

новембар 

2020. 

децембар 

2020. 

оквирни 

споразум-

централизована 

јавна набавка 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности: на основу планираних оквирних количина и цена из закључених оквирних 



утврђивања 

процењене 

вредности 

споразума између РФЗО-а, као тела које обавља централизоване јавне набавке лекова за потребе здравствених 

установа, и добављача 

1.7. Somatuline 2020 231.516,00 231.516,00 426700 отворени 

поступак 

септембар 

2020. 

новембар 

2020. 

децембар 

2020. 

оквирни 

споразум-

централизована 

јавна набавка 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности: на основу планираних оквирних количина и цена из закључених оквирних 

споразума између РФЗО-а, као тела које обавља централизоване јавне набавке лекова за потребе здравствених 

установа, и добављача 

1.8. Санитетски 

материјал 2020/2 

178.000,00 178.000,00 426700 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

мај 2020. јун 2020. децембар 

2020. 

члан 39. ЗЈН  

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност  уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама санитетског материјала и очекиваним 

променама цена 

 

 

 

1.9. Санитетски 

материјал – 

алергени 

207.086,00 207.086,00 426700 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

март 2020. март/април 

2020. 

јун 2020. члан 39. ЗЈН  

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност  уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама алергена и очекиваним променама цена 

 

1.10. Резервни ауто 

делови са 

уградњом, 

2.250.000,00 

По годинама: 

2020-

2.250.000,00 425211 

 

426491 

јавна 

набавка 

мале 

март 2020. Март 2020. Март 2021. члан 39. ЗЈН  



сервисирањем и 

одржавањем 

возила 

1.875.000,00 

2021- 

375.000,00 

вредности 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама резервних ауто делова и очекиваним 

променама цена 

 

1.11. Електрична 

енергија 

2.261.666,67 

По годинама: 

2020- 

753.888,88 

2021-

1.507.777,79 

2.261.666,67  отворени 

поступак 

 

јул 2020. Август  2020. Август  

2021. 

оквирни 

споразум-

централизована 

јавна набавка 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама електричне енергије и очекиваним 

променама цена. 

 

1.12. Стоматолошки 

материјал 2021 

 

646.000,00 

 

 

646.000,00 

426700 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

октобар 

2020 

новембар/дец

ембар 2020. 

децембар 

2021. 

члан 39. ЗЈН 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност  уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама стоматолошког материјала и очекиваним 

променама цена 

 

1.13. Стоматолошки 

материјал 2020 

1.490.000,00 1.490.000,00 426700 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

Новембар 

2019. 

Децембар 

2019. 

децембар 

2020. 

члан 39. ЗЈН  

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност  уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 



 

2. УСЛУГЕ 

утврђивања 

процењене 

вредности 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама стоматолошког материјала и очекиваним 

променама цена 

 

1.14. Санитетски 

материјал 2021/1 

1.000.000 1.000.000,00  јавна 

набавка 

мале 

вредности 

новембар 

2020. 

децембар 

2020. 

јун 2021. члан 39. ЗЈН 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност  уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама санитетског материјала и очекиваним 

променама цена 

 

 

 

1.15. Средства за 

хигијену  

708.333,33 

По годинама: 

2020-

413.194,46 

2021- 

295.138,87 

708.333,33 426811 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

Април 2020. мај 2020. мај  2021. члан 39. ЗЈН 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  вредност  уговора, закључених по претходно спроведеном поступку 

предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним количинама средстава за хигијену и очекиваним 

променама цена 

Редни 

број 

Предмет 

набавке 

Процењена 

вредност, 

укупно (по 

годинама) 

Планирана 

средства у буџету/ 

финансијском 

плану, без пдв-а 

Врста 

поступка 

Оквирни датум Напомена 

(централизација, 

претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН) Износ Конто Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

уговора 

2.1. Услуге 

осигурања за 

2021. годину 

580.000,00 580.000,00 421500 јавна 

набавка 

мале 

октобар 

2020 

новембар/дец

ембар 2020. 

децембар 

2021. 

члан 39. ЗЈН 



вредности 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу вредности  уговора, закључених по претходно спроведеном 

поступку предметне јавне набавке, а сходно финансијским, кадровским, имовинским и осталим  променама у 

установи током године 

2.2. Одржавање и 

унапређење 

„Heliant health“ 

информационог 

система 

700.000,00 700.000,00 423200 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

децембар 

2020 

јануар 

2021. 

јануар 

2022. 

члан 39. ЗЈН 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу вредности  уговора, закључених по претходно спроведеном 

поступку предметне јавне набавке 

2.3. Услуга фиксне 

телефоније, 

мобилне 

телефоније, ГПС 

и интернета  

1.666.666,00 

По годинама: 

2020.- 

1.111.110,64 

2021.-  

555.555,32 

1.666.666,00 421400 јавна 

набавка 

мале 

вредности 

Април 2020. Мај  2020. Мај 2021. члан 39. ЗЈН 

Разлог и 

оправданост 

набавке; начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

 

Начин утврђивања процењене вредности:  на основу вредности сличних закључених уговора 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: План јавних набавки доноси се у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама. Процењене вредности за јавне 

набавке утврђују се на основу реализације закључених уговора у спроведеним поступцима, у складу са Планом јавних набавки за 

претходну годину. Оквирни датуми покретања поступака су дефинисани имајући у виду важење постојећих уговора по предметним 

набавкама и време, а када су у питању централизоване набавке, оквирни датуми су одређени на основу закључених оквирних 

споразума и њиховог важења и Плана јавних набавки РФЗО-а, као тела које спроводи централизоване јавне набавке за потребе 

здравствених установа из Плана мреже.  

 

Председник Управног одбора Дома здравља Горњи Милановац 

др Невена Тешић 

________________________________ 

2.4. Ангажовање 

правног лица за 

услуге 

свакодневног 

чишћења и 

одржавања 

хигијене у 

просторијама 

Дома здравља 

 

 

 

 

Разлог и 

оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

3.600.000,00 

По годинама: 

2020.- 

2.700.000,00 

2021.-  

900.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.600.000,00 

 

 

 

 

 

421300 

 

 

 

 

јавна 

набавка 

мале 

вредности 

 

 

 

Март 

2020. 

Април   

2020. 

Април  2021. члан 39. ЗЈН 

Разлог и оправданост: обављање делатности установе 

Начин утврђивања процењене вредности: на основу вредности закљученог уговора од претходне године и 

евентуални очекивани раст цена услуге 

 

 


