
План јавних набавки за 2017. годину 
ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 01.02.2017
Измена број: 2594/III 12.04.2017
Измена број: 3727/II 14.06.2017
Измена број: 4952/III 24.08.2017
Измена број: 7167/VI 17.10.2017
Измена број: 8321/III 27.11.2017
Измена број: 9029/III 29.12.2017

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

557.308.937

добра 524.225.604

1.1.1 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Лекови са Д листе 1667800

1.1.2 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови са Б и Д листе 117404018

Измена број: 9029/III; усвојена: 29.12.2017; план: Годишњи план набавки од 01.02.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дана 03.10.2017. године наша установа је упутила иницијативу број 6818 за измену Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за 2017. годину у делу који се односи на накнаду за Лекове у здравственој установи,  док је 16.12.2017. године ступио на снагу Правилник о уговарању здавствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину. - "Службени гласник РС", бр. 109/2016, 19/2017, 29/2017 (испр.), 57/2017, 73/2017, 98/2017 и 
112/2017 ) којим су нашој установи повећана средства у висини од 16.821.000,00 са ПДВ-ом за Лекове у здравственој установи. Сходно наведеном увећавају се средства на позицији 
1.1.2. у висини од 15.291.818,00 динара без ПДВ-а

1.1.3 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови за лечење хемофилије 12748181

1.1.4 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018

Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови са Ц листе (осим лекова за лечење 
мултипле склерозе)

14334545

1.1.5 3/2017 4/2017отворени поступак 3/2018Потрошни медицински материјал 39581605

1.1.6 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Конац и други потрошни материјал за оперативне 
гране

6666667

1.1.7 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Материјал за Службу за лабораторијску 
дијагностику

29750000

1.1.8 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Материјал за Службу за снабдевање крвљу и 
крвним дериватима

16418333

1.1.9 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Уградни материјал у хирургији 5287290

1.1.10 6/2017 8/2017отворени поступак 8/2018Медицински гасови 3727273

1.1.11 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018

Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних 
сочива

1720283
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1.1.12 3/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Потрошни материјал за цитогенетску лабораторију 500000

1.1.13 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Уградни материјал за Службу ортопедије 6887000

1.1.14 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Имплантати за кукове и колена 21925000

1.1.15 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

 Интраокуларна сочива 2956363

1.1.16 3/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Животне намирнице и остале намирнице широке 
потрошње

20359166

1.1.17 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 3/2018Потрошни технички материјал за текуће одржавање
 објеката

3850000

1.1.18 10/2017 11/2017отворени поступак 3/2018Потрошни материјал за апарат Centurion Vision 166666

1.1.19 3/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Штампани обрасци 647000

1.1.20 4/2017 5/2017поступак јавне набавке мале вредности 5/2018Административни материјал 2612900

1.1.21 4/2017 5/2017поступак јавне набавке мале вредности 5/2018Средства за одржавање хигијене 4245000

1.1.22 3/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Амбалажа за одлагање инфективног отпада 650000

1.1.23 7/2017 9/2017отворени поступак 9/2018Потрошни технички материјал за медицинску 
опрему

9500000

1.1.24 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Дијализатори и материјал за дијализу за све типове
 машина

43344800

1.1.25 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Материјал за дијализу који зависи од типа  машине 48870240

1.1.26 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Електрична енегрија 21666667

1.1.27 2/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Природни гас 31000000

1.1.28 4/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Деривати нафте за потребе превоза пацијената и 
теренску службу

1666667

1.1.29 4/2017 5/2017поступак јавне набавке мале вредности 12/2017ХТЗ опрема 1500000

1.1.30 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Крв и компоненте од крви 100000

1.1.31 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Цитостатици Б и Д листа 15640000

1.1.32 1/2017 2/2017отворени поступак 2/2018
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови А и А1 листа 3181818

1.1.33 4/2017 5/2017отворени поступак 8/2017Медицинска опрема 16300000

Измена број: 2594/III; усвојена: 12.04.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа број 138-
401-374/2017 од 17.03.2017.године закљученог између Опште болнице Сремска Митровица и Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине,  а за набавку мединске опреме и 
апарата, наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке.
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1.1.34 8/2017 9/2017отворени поступак 12/2017Медицинска опрема- батеријски моторни систем за 
ортопедију

2850322

Измена број: 4952/III; усвојена: 24.08.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа број 138-
401-3718/2017-7 од 16.08.2017.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине,  а за набавку мединске опреме и апарата, наручилац је у обавези да спроведе отворени 
поступак јавне набавке.

1.1.35 12/2017 12/2017отворени поступак 3/2018Имплантати за кукове и колена 2 2000000

Измена број: 8321/III; усвојена: 27.11.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дописом Републичког фонда за задравствено осигурање број 450-7382/17 од 06.11.2017. године наша установа је обавештена да су прихваћене иницијативе;  иницијатива 
наше установе број 6688 од 27.09.2017. године за измену Уговора о пружању и финансирању здравсвене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину у делу који се 
односи на накнаду санитетски и потрошни медицински материјал и  иницијатива број 6421 од 21.09.2017. године за измену Уговора о пружању и финансирању здравсвене заштите из 
обавезног здравсвеног осигурања за 2017. Годину у делу који се односи на накнаду имплантати у ортопедији.
Наведеним дописом нашој установи је одобрено додатних 20.000.000,00 са ПДВ-ом за санитетски и потрошни медицински материјал и 2.260.000,00 динара са ПДВ-ом за имплантате у 
ортопедији. У складу са предметним допиом достављен је и Анекса број 2 уговора о пружању  финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину 
који је потписан од стране директора наше установе и достављен РФЗО на потпис. У складу са потребама  наше установе неопходно је покренути јавну набавку за Имплантате за кукове 
и колена у износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

1.1.36 12/2017 1/2017отворени поступак 5/2017Потрошни медицински материјал 3 12500000

Измена број: 8321/III; усвојена: 27.11.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дописом Републичког фонда за задравствено осигурање број 450-7382/17 од 06.11.2017. године наша установа је обавештена да су прихваћене иницијативе;  иницијатива 
наше установе број 6688 од 27.09.2017. године за измену Уговора о пружању и финансирању здравсвене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину у делу који се 
односи на накнаду санитетски и потрошни медицински материјал и  иницијатива број 6421 од 21.09.2017. године за измену Уговора о пружању и финансирању здравсвене заштите из 
обавезног здравсвеног осигурања за 2017. Годину у делу који се односи на накнаду имплантати у ортопедији.
Наведеним дописом нашој установи је одобрено додатних 20.000.000,00 са ПДВ-ом за санитетски и потрошни медицински материјал и 2.260.000,00 динара са ПДВ-ом за имплантате у 
ортопедији. У складу са предметним допиом достављен је и Анекса број 2 уговора о пружању  финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину 
који је потписан од стране директора наше установе и достављен РФЗО на потпис.
Према процењеним потребама а у складу са расположивим средствима, која износе 12.500.000,00 динара без ПДВ-а,  неопходно је покренути јавну набавку за Потрошни медицински 
материјал.

услуге 32.483.333

1.2.1 7/2017 9/2017отворени поступак 9/2018Сервисирање медицинских апарата 15000000

1.2.2 3/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Сервисирање немедицинских апарата и опреме 5000000

1.2.3 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 3/2018Сервисирање моторних возила 750000

1.2.4 3/2017 4/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2018Одржавање рачуноводственог информационог 
система NexTBIZ

700000

1.2.5 2/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Одржавање вешераја, кухиње и подних облога 
болнице

2500000

1.2.6 2/2017 2/2017поступак јавне набавке мале вредности 2/2018Осигурање имовине и запослених 2200000

1.2.7 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Сервисирање лифтова 2000000

1.2.8 2/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Одржавање здравственог информационог система 
„Heliant Health“

1300000

1.2.9 3/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Одржавање програма за исправку електронске 
фактуре и лабораторијског информационог система

600000
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1.2.10 7/2017 8/2017поступак јавне набавке мале вредности 11/2017Израда плана заштите од пожара 600000

Измена број: 3727/II; усвојена: 14.06.2017; план: Годишњи план набавки од 1.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступајући у складу са позитивним прописима Закона о заштити од пожара и Правилником о начину израде и садржаја Плана заштите од пожара, неопходно је 
приступити изради Плана заштите од пожара. Сходно наведеном, врши се измена плана ради спровођења поступка јавне набавке. Након спроведених поступака јавних набавки, 
извршена је анализа уговорених средстава у односу на процењену вредност јавних набавки, те је уочена постигнута уштеда у појединим поступцима. Средства за спровођење поступка 
предметне јавне набаке су обезбеђена оствареном уштедом у поступцима „Потрошни технички материјал за текуће одржавање објеката“ и „Сервисирање  немедицинских апарата и 
опреме 2“. 
У финансијском плану на позицији предвиђеној за ову намену постоје предвиђена средства, те сходно томе није потребно вршити измену истог.

1.2.11 7/2017 8/2017поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Услуге збрињавања медицинског отпада 1000000

Измена број: 3727/II; усвојена: 14.06.2017; план: Годишњи план набавки од 1.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: 
Додаје се поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга „Услуге збрињавања медицинског отпада“. Управљање отпадом у Општој болници Сремска Митровица врши се у 
свему у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о управљању медицинским отпадом. Анализом утрошених средстава за ову намену, у периоду од четири месеца ове 
године, утврђено је да за потребе ове услуге вредност ће бити већа од граничног износа на који се примењују одредбе Закона о јавним набавкама. Имајући у виду ову чињеницу, 
наручилац је одлучио да измени и допуни План јавних набавки тако што ће спровести поступак јавне набавке у циљу закључења уговора и прибављања горе поменутих услуга. У 
финансијском плану Опште болнице на позицији комуналне услуге, предвиђена су финансијска средства за ову намену.

1.2.12 10/2017 11/2017поступак јавне набавке мале вредности 3/2018Израда пројектно-техничке документације за 
монтажу соларних система за загревање топле 
потрошне воде

833333

Измена број: 7167/VI; усвојена: 17.10.2017; план: Годишњи план набавки од 01.02.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Како ће Општа болница Сремска Митровица бити један од потписника Споразума о реализацији пројекта „Унапређење постојећег система грејања коришћењем фосилног 
горива топле воде у соларни систем у Општој болници Сремска Митровица“, у обавези је да изради техничку докуметацију - пројекат за унапређење постојећег система грејања 
коришћењем фосилног горива топле воде у соларни систем у Општој болници Сремска Митровица. У складу са наведеним неопходно је спровести јавну набавку за израду пројекта. 
Средства за предметну јавну набавку у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом обезбеђена су од стране Града Сремска Митровица, Градске управе за здрваствену и социјалну 
заштиту, а у складу са одлуком и буџетом града Сремска Митровица.

радови 600.000

1.3.1 5/2017 6/2017поступак јавне набавке мале вредности 10/2017Бетонирање стазе у болничком кругу 600000
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Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

др Живко Врцељ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 2594/III; усвојена: 12.04.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17
На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа број 138-401-374/2017 од 
17.03.2017.године закљученог између Опште болнице Сремска Митровица и Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине,  а за набавку мединске опреме и апарата, наручилац је у обавези 
да спроведе отворени поступак јавне набавке.

Измена број: 3727/II; усвојена: 14.06.2017; план: Годишњи план набавки од 1.2.2017
Поступајући у складу са позитивним прописима Закона о заштити од пожара и Правилником о начину израде и садржаја Плана заштите од пожара, неопходно је приступити изради Плана заштите од 
пожара. Сходно наведеном, врши се измена плана ради спровођења поступка јавне набавке. Након спроведених поступака јавних набавки, извршена је анализа уговорених средстава у односу на 
процењену вредност јавних набавки, те је уочена постигнута уштеда у појединим поступцима. Средства за спровођење поступка предметне јавне набаке су обезбеђена оствареном уштедом у 
поступцима „Потрошни технички материјал за текуће одржавање објеката“ и „Сервисирање  немедицинских апарата и опреме 2“.  У финансијском плану на позицији предвиђеној за ову намену постоје
 предвиђена средства, те сходно томе није потребно вршити измену истог.
Додаје се поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга „Услуге збрињавања медицинског отпада“. Управљање отпадом у Општој болници Сремска Митровица врши се у свему у складу 
са Законом о управљању отпадом и Правилником о управљању медицинским отпадом. Анализом утрошених средстава за ову намену, у периоду од четири месеца ове године, утврђено је да за 
потребе ове услуге вредност ће бити већа од граничног износа на који се примењују одредбе Закона о јавним набавкама. Имајући у виду ову чињеницу, наручилац је одлучио да измени и допуни План
 јавних набавки тако што ће спровести поступак јавне набавке у циљу закључења уговора и прибављања горе поменутих услуга. У финансијском плану Опште болнице на позицији комуналне услуге, 
предвиђена су финансијска средства за ову намену.

Измена број: 4952/III; усвојена: 24.08.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа број 138-401-3718/2017-7 од 
16.08.2017.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине,  а за набавку мединске опреме и апарата, наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке.

Измена број: 7167/VI; усвојена: 17.10.2017; план: Годишњи план набавки од 01.02.2017
Како ће Општа болница Сремска Митровица бити један од потписника Споразума о реализацији пројекта „Унапређење постојећег система грејања коришћењем фосилног горива топле воде у соларни
 систем у Општој болници Сремска Митровица“, у обавези је да изради техничку докуметацију - пројекат за унапређење постојећег система грејања коришћењем фосилног горива топле воде у 
соларни систем у Општој болници Сремска Митровица. У складу са наведеним неопходно је спровести јавну набавку за израду пројекта. Средства за предметну јавну набавку у износу од 
1.000.000,00 динара са ПДВ-ом обезбеђена су од стране Града Сремска Митровица, Градске управе за здрваствену и социјалну заштиту, а у складу са одлуком и буџетом града Сремска Митровица.

Измена број: 8321/III; усвојена: 27.11.2017; план: Годишњи план набавки од 01-Feb-17
Дописом Републичког фонда за задравствено осигурање број 450-7382/17 од 06.11.2017. године наша установа је обавештена да су прихваћене иницијативе;  иницијатива наше установе број 6688 од 
27.09.2017. године за измену Уговора о пружању и финансирању здравсвене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину у делу који се односи на накнаду санитетски и потрошни 
медицински материјал и  иницијатива број 6421 од 21.09.2017. године за измену Уговора о пружању и финансирању здравсвене заштите из обавезног здравсвеног осигурања за 2017. Годину у делу 
који се односи на накнаду имплантати у ортопедији.
Наведеним дописом нашој установи је одобрено додатних 20.000.000,00 са ПДВ-ом за санитетски и потрошни медицински материјал и 2.260.000,00 динара са ПДВ-ом за имплантате у ортопедији. У 
складу са предметним допиом достављен је и Анекса број 2 уговора о пружању  финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину који је потписан од стране 
директора наше установе и достављен РФЗО на потпис.
Према процењеним потребама а у складу са расположивим средствима, која износе 12.500.000,00 динара без ПДВ-а,  неопходно је покренути јавну набавку за Потрошни медицински материјал.
Такође, у складу са потребама  наше установе неопходно је покренути јавну набавку за Имплантате за кукове и колена у износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Измена број: 9029/III; усвојена: 29.12.2017; план: Годишњи план набавки од 01.02.2017
Дана 03.10.2017. године наша установа је упутила иницијативу број 6818 за измену Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину у 
делу који се односи на накнаду за Лекове у здравственој установи,  док је 16.12.2017. године ступио на снагу Правилник о уговарању здавствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 
даваоцима здравствених услуга за 2017. годину. - "Службени гласник РС", бр. 109/2016, 19/2017, 29/2017 (испр.), 57/2017, 73/2017, 98/2017 и 112/2017 ) којим су нашој установи повећана средства у 
висини од 16.821.000,00 са ПДВ-ом за Лекове у здравственој установи.
Сходно наведеном увећавају се средства на позицији 1.1.2. у висини од 15.291.818,00 динара без ПДВ-а
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