
План јавних набавки за 2018. годину 
ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 31.1.2018
Измена број: 1009/V 28.2.2018
Измена број: 3787/5 8.6.2018
Измена број: 3996 29.6.2018
Измена број: 5405/III 31.8.2018
Измена број: 6645/III 25.10.2018
Измена број: 8148/3 13.12.2018

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

677.550.389

добра 634.835.389

1.1.1 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Лекови са Д листе 2709870

1.1.2 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови са Б и Д листе 117043766

1.1.3 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови за лечење хемофилије 12748181

1.1.4 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019

Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

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

14334545

1.1.5 4/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Потрошни медицински материјал 54058000

1.1.6 3/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Конац и други потрошни материјал за оперативне 
гране

7000000

1.1.7 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Материјал за Службу за лабораторијску 
дијагностику

32000000

1.1.8 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Материјал за Службу за снабдевање крвљу и 
крвним дериватима

16600000

1.1.9 3/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Уградни материјал у хирургији 6073636

1.1.10 7/2018 8/2018отворени поступак 8/2019Медицински гасови 3436000

1.1.11 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019

Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних 
сочива

1800000

1.1.12 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Уградни материјал за Службу ортопедије 8887000

1.1.13 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Имплантати за кукове и колена 23925000

1.1.14 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

 Интраокуларна сочива 2956363
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1.1.15 3/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Животне намирнице и остале намирнице широке 
потрошње

20359166

1.1.16 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Потрошни технички материјал за текуће одржавање
 објеката

3900000

1.1.17 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Штампани обрасци 647000

1.1.18 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 5/2019Административни материјал 2612900

1.1.19 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 5/2019Средства за одржавање хигијене 4380000

1.1.20 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Амбалажа за одлагање инфективног отпада 750000

1.1.21 9/2018 10/2018отворени поступак 10/2019Потрошни технички материјал за медицинску 
опрему

9500000

1.1.22 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Дијализатори и материјал за дијализу за све типове
 машина

44403000

1.1.23 2/2018 3/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2019Материјал за дијализу који зависи од типа  машине 52500000

1.1.24 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Електрична енегрија 23500000

1.1.25 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Природни гас 37272727

1.1.26 3/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Лож уље и деривати нафте за потребе превоза 
пацијената и теренску службу

6185833

1.1.27 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018ХТЗ опрема 660000

1.1.28 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Крв и компоненте од крви 150000

1.1.29 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Цитостатици са листе лекова 15640000

1.1.30 1/2018 2/2018отворени поступак 2/2019
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови А и А1 листа 2500000

1.1.31 3/2018 4/2018отворени поступак 9/2018Медицински апарати и опрема 47625000

Измена број: 1009/V; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа  у 2018. 
години број 138-401-16/2018-6 од 21.02.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине,  а за набавку мединске опреме и апарата, наручилац је у обавези да 
спроведе отворени поступак јавне набавке.

1.1.32 7/2018 9/2018отворени поступак 12/2018Медицинска опрема 27846905

Измена број: 3996; усвојена: 29.6.2018; план: Годишњи план набавки од 31.01.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у  здравственим 
установама  у 2018. години број 138-401-1403/2018-9 од 12.06.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, односно уговора број 138-401-2939/2018 од 18.06.2018. 
године закљученог између Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине и наше установе, додељена су средства нашој установи за набавку медицинске опреме. Наручилац је у
 обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке.
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1.1.33 10/2018 11/2018отворени поступак 12/2018Медицинска опрема 2 6905496,67

Измена број: 6645/III; усвојена: 25.10.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу дописа о Реализацији Закључка Владе Републике Србије 05 број  401-8623/2018-1 од 14.09.2018. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине 
број 138-02-83/2018-19 од 10.10.2018. године, наша установа је обавештена да је Комисија за процену приоритета размотрила достављени предлог наше установе за набавку медицинске
 опреме из неутрошених средстава која су здравственим установама пренете од стране РФЗО-а и да је одобрен износ од 8.286.596,00 динара са ПДВ-ом за набавку медицинске опреме. 
Одобрена је набавка следеће опреме:
                        -Монитор виталних функција- 3 комада
                        -ЕКГ апарат- 3 комада
                        -ЦТГ апарат 3 комада
                        -Цистоскоп
                        -Уретерореноскоп
                        -Спирометар
                        -Дефибрилатор
Наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке. Наша установа је добила сагласност од Покрајинске владе за прибављање опреме у јавну својину.

1.1.34 12/2018 2/2019отворени поступак 9/2019Имплантати за кукове и колена за 2019. годину 23925000

Измена број: 8148/3; усвојена: 13.12.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Наручилац спроводи отворени поступак у циљу закључења оквирног споразума за јавну набавку Имплантати за кукове и колена за период до септембра 2019. године а на 
основу Обавештења број 404-818/18 од 14.09.2019. године Републичког фонда за здравствено осигурање издато на  основу Уредбе о допуни Уредбе о планирању и врсти робе и услуга 
за које се спроводе централизоване јавне набавке (Сл. Гл. 68/18), о обавези обезбеђивања потребних количина Импланатата за кукове и колена до септембра 2019. године. 
Предметна набавка ће се финансирати из средстава која ће бити уговорена са филијалом РФЗО за 2019. годину.

услуге 34.960.000

1.2.1 10/2018 11/2018отворени поступак 11/2019Сервисирање медицинских апарата 15000000

1.2.2 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Сервисирање немедицинских апарата и опреме 5000000

1.2.3 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Сервисирање моторних возила 1000000

1.2.4 3/2018 4/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2019Одржавање рачуноводственог информационог 
система NexTBIZ

700000

1.2.5 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Одржавање вешераја, кухиње и подних облога 
болнице

3850000

1.2.6 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Осигурање имовине и запослених 2200000

1.2.7 2/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Сервисирање лифтова 2000000

1.2.8 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Одржавање здравственог информационог система 
„Heliant Health“

1300000

1.2.9 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Одржавање програма за исправку електронске 
фактуре и лабораторијског информационог система

660000

1.2.10 6/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 7/2019Услуге збрињавања медицинског отпада 1000000

1.2.11 6/2018 7/2018отворени поступак 10/2018Ремонт котла и лифта 2250000

Измена број: 3787/5; усвојена: 8.6.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање хитних капиталних поправки у  здравственим установама  у 2018. 
години број 138-401-4/2018-14 од 27.04.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, односно уговора број 138-401-2060/2018 од 15.05.2018. године закљученог 
између Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине и наше установе, додељена су средства нашој установи за набавку услуга -ремонт котла и лифта. Наручилац је у обавези 
да спроведе отворени поступак јавне набавке.

радови 7.755.000
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1.3.1 9/2018 10/2018отворени поступак 12/2018Завршетак санације - реконструкције и 
инвестиционог одржавања система за производњу 
хладне воде за потребе климатизације (хлађења) 
пет операционих сала и интензивне неге  Хируршког
 блока Опште болнице Сремска Митровица

7755000

Измена број: 5405/III; усвојена: 31.8.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања  
здравствених установа  у 2018. години број 138-401-5224/2018-10 од 27.07.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, односно уговора број 138-401-5444/2018 
од 07.08.2018. године закљученог између Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине и наше установе, додељена су средства нашој установи за Завршетак санације - 
реконструкције и инвестиционог одржавања система за производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења) пет операционих сала и интензивне неге  Хируршког блока Опште 
болнице Сремска Митровица. Наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке.
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Место и датум: М.П.
Овлашћено лице:

др Живко Врцељ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1009/V; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа  у 2018. години број 138-401-16/2018-
6 од 21.02.2018.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: 3787/5; усвојена: 8.6.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање хитних капиталних поправки у  здравственим установама  у 2018. години број 138-401-4/2018-14 
од 27.04.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, односно уговора број 138-401-2060/2018 од 15.05.2018. године закљученог између Покрајинског секретаријата за 
здравство АП Војводине и наше установе, додељена су средства нашој установи за набавку услуга -ремонт котла и лифта. Наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке.

Измена број: 3996; усвојена: 29.6.2018; план: Годишњи план набавки од 31.01.2018
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у  здравственим установама  у 2018. години број 
138-401-1403/2018-9 од 12.06.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, односно уговора број 138-401-2939/2018 од 18.06.2018. године закљученог између Покрајинског 
секретаријата за здравство АП Војводине и наше установе, додељена су средства нашој установи за набавку медицинске опреме. Наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне 
набавке.

Измена број: 5405/III; усвојена: 31.8.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања  здравствених установа  у 2018. 
години број 138-401-5224/2018-10 од 27.07.2018.године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, односно уговора број 138-401-5444/2018 од 07.08.2018. године закљученог између 
Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине и наше установе, додељена су средства нашој установи за Завршетак санације - реконструкције и инвестиционог одржавања система за 
производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења) пет операционих сала и интензивне неге  Хируршког блока Опште болнице Сремска Митровица. Наручилац је у обавези да спроведе 
отворени поступак јавне набавке.

Измена број: 6645/III; усвојена: 25.10.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18
На основу дописа о Реализацији Закључка Владе Републике Србије 05 број  401-8623/2018-1 од 14.09.2018. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине број 138-02-83/2018-19 од 
10.10.2018. године, наша установа је обавештена да је Комисија за процену приоритета размотрила достављени предлог наше установе за набавку медицинске опреме из неутрошених средстава која
 су здравственим установама пренете од стране РФЗО-а и да је одобрен износ од 8.286.596,00 динара са ПДВ-ом за набавку медицинске опреме. Одобрена је набавка следеће опреме:
                        -Монитор виталних функција- 3 комада
                        -ЕКГ апарат- 3 комада
                        -ЦТГ апарат 3 комада
                        -Цистоскоп
                        -Уретерореноскоп
                        -Спирометар
                        -Дефибрилатор
Наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке. Наша установа је добила сагласност од Покрајинске владе за прибављање опреме у јавну својину.

Измена број: 8148/3; усвојена: 13.12.2018; план: Годишњи план набавки од 31-Jan-18
Наручилац спроводи отворени поступак у циљу закључења оквирног споразума за јавну набавку Имплантати за кукове и колена за период до септембра 2019. године а на основу Обавештења број 
404-818/18 од 14.09.2019. године Републичког фонда за здравствено осигурање издато на  основу Уредбе о допуни Уредбе о планирању и врсти робе и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке (Сл. Гл. 68/18), о обавези обезбеђивања потребних количина Импланатата за кукове и колена до септембра 2019. године. 
Предметна набавка ће се финансирати из средстава која ће бити уговорена са филијалом РФЗО за 2019. годину.
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