
План јавних набавки за 2019. годину 
Општа болница Сремска Митровица

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки 29.1.2019.
Измена број: 1546/5 28.2.2019.
Измена број: 1954/VI 22.3.2019.
Измена број: 6000/6 19.9.2019.
Измена број: 6311/4 2.10.2019.
Измена број: 8175/4 3.12.2019.

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

613.830.938

добра 571.315.938

1.1.1 3/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Лекови са Д листе 3470000

1.1.2 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови са Б и Д листе 136410000

Измена број: 6311/4; усвојена: 2.10.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу Анекса број 5 уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину нашој установи су увећана 
средства на позицији Лекови у здравственој установи. Сходно наведеном увећава се износ на позицији Лекови са Б и Д листе број 1.1.2. за износ од 15.151.000,00 динара без ПДВ-а и 
сада износи 136.410.000,00 динара без ПДВ-а.

1.1.3 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови за лечење хемофилије 12748182

1.1.4 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020

Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

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

14334545

1.1.5 4/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Потрошни медицински материјал 57690000

1.1.6 4/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Конац и други потрошни материјал за оперативне 
гране

5500000

1.1.7 2/2019 3/2019отворени поступак 3/2020Материјал за Службу за лабораторијску 
дијагностику

32000000

1.1.8 3/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Материјал за Службу за снабдевање крвљу и 
крвним дериватима

12500000

1.1.9 3/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Уградни материјал у хирургији 6158436

1.1.10 7/2019 8/2019отворени поступак 8/2020Медицински гасови 3435850

1.1.11 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020

Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних 
сочива

2700000

1.1.12 2/2019 3/2019отворени поступак 3/2020Уградни материјал за Службу ортопедије 7728200
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1.1.13 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

 Интраокуларна сочива 2956364

1.1.14 4/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Животне намирнице и остале намирнице широке 
потрошње

20200000

1.1.15 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Потрошни технички материјал за текуће одржавање
 објеката

3900000

1.1.16 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Штампани обрасци 700000

1.1.17 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Административни материјал 2883000

1.1.18 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Средства за одржавање хигијене 4583000

1.1.19 3/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Амбалажа за одлагање инфективног отпада 500000

1.1.20 9/2019 10/2019отворени поступак 10/2020Потрошни технички материјал за медицинску 
опрему

5000000

1.1.21 3/2019 4/2019отворени поступак 9/2019Дијализатори и материјал за дијализу за све типове
 машина

18502000

Измена број: 1546/5; усвојена: 28.2.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (Сл. гл.РС 68/18) чланом 17ђ и Обавештењем о јавној набавци 
материјала за хемодијализу РФЗО наша установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила потребне количине предметног добра за период до септембра 2019. 
године до спровођења центализоване јавне набавке од стране РФЗО
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки, тако што се отворени поступак јавне набавке Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина редни број 
1.1.21. мења у делу процењена вредност набавке.

1.1.22 4/2019 5/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

9/2019Материјал за дијализу који зависи од типа  машине 17500000

Измена број: 1546/5; усвојена: 28.2.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (Сл. гл.РС 68/18) чланом 17ђ и Обавештењем о јавној набавци 
материјала за хемодијализу РФЗО наша установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила потребне количине предметног добра за период до септембра 2019. 
године до спровођења центализоване јавне набавке од стране РФЗО
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки, тако што се преговарачки поступак без објављивања позива Материјал за дијализу који зависи од типа  машине редни број 
1.1.22. мења у делу  процењена вредност набавке.

1.1.23 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Електрична енегрија 21632000

1.1.24 3/2019 4/2019отворени поступак 5/2019Природни гас 3700000

Измена број: 1546/5; усвојена: 28.2.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 
На основу Обавештења РФЗО о јавној набавци Енергената-гас број 404-92/19 од 29.01.2019. године наша установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила 
потребне количине предметног добра за период до краја маја 2019. године до спровођења центализоване јавне набавке од стране РФЗО.
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки, тако што се отворени поступак јавне набавке Природни гас редни број 1.1.24. планира на период од два месеца уместо 
првобитног плана на период од годину дана, такође мења се и процењена вредност набавке.

1.1.25 3/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Деривати нафте за потребе превоза пацијената и 
теренску службу

2500000

1.1.26 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019ХТЗ опрема 550000

1.1.27 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Цитостатици са листе лекова 22727273
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1.1.28 1/2019 2/2019отворени поступак 2/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Лекови А и А1 листа 9750000

1.1.29 2/2019 3/2019отворени поступак 3/2020ДВД, кетриџ,  касете и плоче за Службу за 
радиолошку дијагностику

1700000

1.1.30 2/2019 3/2019отворени поступак 9/2019Имплантати за кукове и колена 23925000

1.1.31 4/2019 6/2019отворени поступак 4/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Природни гас 28118000

Измена број: 1546/5; усвојена: 28.2.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ДОДАТ
Образложење: 
На основу Обавештења РФЗО о јавној набавци Енергената-гас број 404-92/19 од 29.01.2019. године наша установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила 
потребне количине предметног добра за период до краја маја 2019. године до спровођења центализоване јавне набавке од стране РФЗО.Сходно  горе наведеном додаје се и нови 
поступак центализоване јавне набавке за Природни гас редни број 1.1.31., коју спроводи РФЗО, за период од јуна месеца 2019. године.

1.1.32 7/2019 9/2019отворени поступак 4/2020
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Материјал за дијализу 60900100

Измена број: 1546/5; усвојена: 28.2.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ДОДАТ
Образложење: У складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набвке (Сл. гл.РС 68/18) чланом 17ђ и Обавештењем РФЗО  наша 
установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила потребне количине предметног добра за период до септембра 2019. године до спровођења центализоване 
јавне набавке од стране РФЗО.
Сходно  горе наведеном додаје се и нови поступак центализоване јавне набавке за Материјал за дијализу редни број 1.1.32. коју спроводи РФЗО, за период од септембра месеца 2019. 
године.

1.1.33 4/2019 4/2019отворени поступак 8/2019Медицинска опрема 22488988

Измена број: 1954/VI; усвојена: 22.3.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у здравственим 
установа  у 2019. години број 138-401-22/2019-7 од 18.03.2019. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, додељена су средства нашој установи за набавку 
медицинске опреме. Наручилац је у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке. 
По предметном Решењу нашој установи су додељена средства у износу од 26.986.785,40  динара са ПДВ-ом  за набавку: 
-Ендоскопског стуба за колоноскопију
-Пацијент монитора за праћење основних животних функција  у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања 2 ком 
-Пацијент монитора за праћење основних животних функција  у Одељењу хируршке интензивне неге  опште хирургије 4 ком 
-Апарата за анестезију  2 ком 
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки број 2 за 2019.годину, тако што је додат отворени поступак под редним бројем 1.1.33. – Медицинска опрема.

1.1.34 9/2019 10/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Сервер 500000

Измена број: 6000/6; усвојена: 19.9.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: По основу Дописа број 450-7061/19 од 11.09.2019. године од РФЗО-а нашој установи су увећана средства на позицији Лекови у здравстевној установи. Сходно наведеном 
увећава се износ на позицији Лекови са Б и Д листе број 1.1.2. за износ 15.151.000,00 динара без ПДВ-а и сада износи 136.410.000,00 динара без ПДВ-а

1.1.35 10/2019 11/2019отворени поступак 6/2020Потрошни медицински материјал 3 900000

Измена број: 6311/4; усвојена: 2.10.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Анекса број 5 уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину нашој установи додељена су 
средства за увођење нове здравствене технологије –Ултразвуком вођена (Core) кор биопсија дојке и локализација непалпабилних регија- преоперативно обележавање жицом. Сходно 
наведеном у плану јавних набавки додаје се позиција 1.1.35 -Потрошни медицински метеријал 3. Износ средстава који је додељен уговором износи 281.600,00 динара без ПДВ-а увећан 
је за износ преостао по основу уштеда и обустављених партија у поступцима јавних набавки за потрошни медицински материјал након закључења уговора. На основу наведеног 
процењена вредност новог поступка износи 900.000,00 динара без ПДВ-а.
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1.1.36 10/2019 11/2019отворени поступак 11/2020Таблетирана со 300000

Измена број: 6311/4; усвојена: 2.10.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Обавештењем РФЗО у вези са набавком Таблетиране соли број 404-962/19 од 17.09.2019. године наша установа је упозната са чињницом да је Таблетирана со изузета из
 централизованог поступка јавне набавке Материјала за дијализу а у складу са Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе центарлизоване јавне 
набавке. Додаје се нови поступак Табелтирана со на основу уштеда остварених након закључења уговора у поступцима јавних набавки Дијализатори и материјал за дијализу за све 
типове машина, у вредности 300.000,00 без ПДВ-а, број додатог поступка је  1.1.36.

1.1.37 12/2019 12/2019поступак јавне набавке мале вредности 1/2020ХТЗ опрема 2 225000

Измена број: 8175/4; усвојена: 3.12.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу указаних потреба Опште болнице Сремска Митровица додаје се поступак јавне набавке мале вредности ХТЗ опрема 2, која се финансира из сопствених 
средстава.

услуге 42.515.000

1.2.1 10/2019 11/2019отворени поступак 11/2020Сервисирање медицинских апарата 15000000

1.2.2 3/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Сервисирање немедицинских апарата и опреме 5000000

1.2.3 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Сервисирање моторних возила 1000000

1.2.4 3/2019 4/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2020Одржавање рачуноводственог информационог 
система NexTBIZ

700000

1.2.5 3/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Одржавање вешераја, кухиње и подних облога 
болнице

2000000

1.2.6 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Осигурање имовине и запослених 2350000

1.2.7 2/2019 3/2019отворени поступак 3/2020Сервисирање лифтова 2000000

1.2.8 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Одржавање здравственог информационог система 
„Heliant Health“

1445000

1.2.9 3/2019 4/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2020Одржавање програма за исправку електронске 
фактуре и лабораторијског информационог система

660000

1.2.10 6/2019 7/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2020Услуге збрињавања медицинског отпада 700000

1.2.11 11/2019 12/2019отворени поступак 12/2020Сервисирање медицинских апарата 2 11345000

Измена број: 1954/VI; усвојена: 22.3.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поступак јавне набавке Сервисирање медицинских апарата покренут је на мањи износ од планираног, из разлога различитог рока трајања важења уговора за 
сервисирање медицинских апарата, те се за преостали износ планира нови отворени поступак јавне набавке Сервисирање медицинских апарата 2.
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки број 2 за 2019.годину, тако што је додат отворени поступак под редним бројем 1.2.11. – Сервисирање медицинских апарата 
2.

1.2.12 10/2019 11/2019отворени поступак 12/2019Сервис парних стерилизатора 315000

Измена број: 6311/4; усвојена: 2.10.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Покретање поступка јавне набавке Сервис парних стерилизатора је неопходно из разлога што је реализован број предвиђених циклуса за рад стерилизатора, у складу са 
тим у план јавних набавки додаје се нови поступак Сервис парних стерилизатора број  1.2.12.
Процењена вредност јавне набавке је 315.000,00 без ПДВ-а, а што је омогућено на основу уштеда остварених након закључења уговора у поступцима јавних набавки Сервисирања 
медицинских апарата.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1546/5; усвојена: 28.2.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19
У складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (Сл. гл.РС 68/18) чланом 17ђ и Обавештењем о јавној набавци материјала за хемодијализу 
РФЗО наша установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила потребне количине предметног добра за период до септембра 2019. године до спровођења центализоване 
јавне набавке од стране РФЗО
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки, тако што се отворени поступак јавне набавке Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина редни број 1.1.21. мења у делу
 процењена вредност набавке.
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки, тако што се преговарачки поступак без објављивања позива Материјал за дијализу који зависи од типа  машине редни број 1.1.22. мења 
у делу  процењена вредност набавке.
Сходно  горе наведеном додаје се и нови поступак центализоване јавне набавке за Материјал за дијализу редни број 1.1.32. коју спроводи РФЗО, за период од септембра месеца 2019. године.
На основу Обавештења РФЗО о јавној набавци Енергената-гас број 404-92/19 од 29.01.2019. године наша установа је обавези да спроведе поступак јавне набавке како би обезбедила потребне 
количине предметног добра за период до краја маја 2019. године до спровођења центализоване јавне набавке од стране РФЗО.
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки, тако што се отворени поступак јавне набавке Природни гас редни број 1.1.24. планира на период од два месеца уместо првобитног 
плана на период од годину дана, такође мења се и процењена вредност набавке.
Сходно  горе наведеном додаје се и нови поступак центализоване јавне набавке за Природни гас редни број 1.1.31., коју спроводи РФЗО, за период од јуна месеца 2019. године.

Измена број: 1954/VI; усвојена: 22.3.2019.; план: Годишњи план набавки од 29-Jan-19
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у здравственим установа  у 2019. години број 138-
401-22/2019-7 од 18.03.2019. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, додељена су средства нашој установи за набавку медицинске опреме. Наручилац је у обавези да 
спроведе отворени поступак јавне набавке. 
По предметном Решењу нашој установи су додељена средства у износу од 26.986.785,40  динара са ПДВ-ом  за набавку: 
-Ендоскопског стуба за колоноскопију 
-Пацијент монитора за праћење основних животних функција  у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања 2 ком 
-Пацијент монитора за праћење основних животних функција  у Одељењу хируршке интензивне неге  опште хирургије 4 ком 
-Апарата за анестезију  2 ком 
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки број 2 за 2019.годину, тако што је додат отворени поступак под редним бројем 1.1.33. – Медицинска опрема.
Поступак јавне набавке Сервисирање медицинских апарата покренут је на мањи износ од планираног, из разлога различитог рока трајања важења уговора за сервисирање медицинских апарата, те се
 за преостали износ планира нови отворени поступак јавне набавке Сервисирање медицинских апарата 2.
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки број 2 за 2019.годину, тако што је додат отворени поступак под редним бројем 1.2.11. – Сервисирање медицинских апарата 2.

Измена број: 6000/6; усвојена: 19.9.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019
Општа болница Сремска Митровица поседује два ( 2 ) сервера за базу података набављених  2012. године, од којих један од недавно није у функцији а његова поправка није финансијски исплатива.  
Због наведеног други сервер покрива целокупну  базу података и користи се за комплетан здравствени информациони систем установе. Како је рад сервера од пресудног значаја за даље 
функционисање установе како у самој установи тако и у комуникацији са осталим нивоима здравственог система (примарни и терцијарни) неопходна је набавка нових апликативних и базних сервера 
пошто су сви капацитети усмерени само на један исправан. 
Из разлога што се сервер користи  24 часа дневно, услед великог оптерећења исти ради успорено и фактички је установа под великим ризиком да се и код њега системски деси квар те и да угрози 
цео информациони здравствени систем установе.
Целокупна информациона база података је базирана на раду само једног сервера који прети да се због преоптерећености системски поквари те и да угрози цео информациони здравствени систем 
установе што би довело до апсолутног колапса целокупног система у пружању здравствене заштите и креирања и слања извештаја РФЗО-у, обзиром да се целокупно извештавање одвија 
електронским путем.  
Сходно наведеном извршена је измена Плана јавних набавки број 3 за 2019.годину, тако што је додат поступак јавне набавке мале вредности –Сервер, број 1.1.34.

Измена број: 6311/4; усвојена: 2.10.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019
На основу Анекса број 5 уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину нашој установи су увећана средства на позицији Лекови у 
здравственој установи. Сходно наведеном увећава се износ на позицији Лекови са Б и Д листе број 1.1.2. за износ од 15.151.000,00 динара без ПДВ-а и сада износи 136.410.000,00 динара без ПДВ-а.
На основу Анекса број 5 уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину нашој установи додељена су средства за увођење нове 
здравствене технологије –Ултразвуком вођена (Core) кор биопсија дојке и локализација непалпабилних регија- преоперативно обележавање жицом. Сходно наведеном у плану јавних набавки додаје 
се позиција 1.1.35 -Потрошни медицински метеријал 3. Износ средстава који је додељен уговором износи 281.600,00 динара без ПДВ-а увећан је за износ преостао по основу уштеда и обустављених 
партија у поступцима јавних набавки за потрошни медицински материјал након закључења уговора. На основу наведеног процењена вредност новог поступка износи 900.000,00 динара без ПДВ-а.
Обавештењем РФЗО у вези са набавком Таблетиране соли број 404-962/19 од 17.09.2019. године наша установа је упозната са чињницом да је Таблетирана со изузета из централизованог поступка 
јавне набавке Материјала за дијализу а у складу са Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе центарлизоване јавне набавке. Додаје се нови поступак 
Табелтирана со на основу уштеда остварених након закључења уговора у поступцима јавних набавки Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина, у вредности 300.000,00 без ПДВ-а, 
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Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

др Живко Врцељ

број додатог поступка је  1.1.36.
Покретање поступка јавне набавке Сервис парних стерилизатора је неопходно из разлога што је реализован број предвиђених циклуса за рад стерилизатора, у складу са тим у план јавних набавки 
додаје се нови поступак Сервис парних стерилизатора број  1.2.12.
Процењена вредност јавне набавке је 315.000,00 без ПДВ-а, а што је омогућено на основу уштеда остварених након закључења уговора у поступцима јавних набавки Сервисирања медицинских 
апарата.

Измена број: 8175/4; усвојена: 3.12.2019.; план: Годишњи план набавки од 29.01.2019
На основу указаних потреба Опште болнице Сремска Митровица додаје се поступак јавне набавке мале вредности ХТЗ опрема 2, која се финансира из сопствених средстава.
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