
План набавки за 2019. годину 
Дом здравља "Краљево"

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину 14.01.19
Измена број: 1-4/3 29.07.19
Измена број: 2 04.11.19
Измена број: 1-7/3 22.11.19

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

128.685.534

са ПДВ-ом

2019 128.685.534

добра 108.391.035

1.1.1 7
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)

интерни број поступка: 1; тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: у складу са Уредбом 
Владе РС; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Електрична енергија9.739.167

По годинама: 
2019-9.739.167

Електрична енергија 42121128.333.333 10.000.000
42121121.405.834 1.687.000

1.1.2 5
2019

7
2019

отворени 
поступак

7
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње
интерни број поступка: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Гас10.624.550

По годинама: 
2019-10.624.550

Гас 42122128.333.333 10.000.000
42122122.291.217 1.687.000

Страна 1 од 19Датум штампе: 22.11.19



1.1.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње
интерни број поступка: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Административни материјал1.319.999

По годинама: 
2019-1.319.999

Административни материјал 4261112833.333 1.000.000
4261112382.500 459.000

4261112104.166 125.000

1.1.4 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње
интерни број поступка: 4; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Штампани обрасци1.181.666

По годинама: 
2019-1.181.666

Штампани обрасци 4261113916.666 1.100.000
426111383.334 100.000

426111398.333 118.000
426111383.333 100.000

1.1.5 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 5; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови горива и мазива13.880.000

По годинама: 
2019-13.880.000

Трошкови горива и мазива 426411213.880.000 16.656.000

Страна 2 од 19Датум штампе: 22.11.19



1.1.6 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови ауто делова и ауто гума142.500

По годинама: 
2019-142.500

Трошкови ауто делова и ауто гума 42649121.000.000 1.200.000
4264912-333.334 -400.000

4264912-524.166 -629.000

1.1.7 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Медицински и лабораторијски материјали – 
лекови
536.364

По годинама: 
2019-536.364

Медицински и лабораторијски материјали – 
лекови

4267512818.182 900.000
4267512-281.818 -310.000

Страна 3 од 19Датум штампе: 22.11.19



1.1.8 7
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

интерни број поступка: 8; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: у складу са Уредбом 
Владе РС; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Медицински и лаб. мат – лекови 
централизовани
43.974.550

По годинама: 
2019-43.974.550

Медицински и лаб. мат – лекови 
централизовани

4267512242.545.458 46.800.000
42675122281.819 310.000

42675122420.000 462.000
42675122727.273 800.000

1.1.9 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 9; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медицински и лабораторијски материјали – 
медицински пот. мат.
13.503.334

По годинама: 
2019-13.503.334

Медицински и лабораторијски материјали – 
медицински пот. мат.

426751313.170.000 15.203.000
4267513333.334 400.000

1.1.10 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 10; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медицин. материјал – стоматолошки мат.2.313.000

По годинама: 
2019-2.313.000

Медицин. материјал – стоматолошки мат. 42676132.313.000 2.775.000
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1.1.11 1
2019

1
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 11; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Материјали за одржавање хигијене1.758.332

По годинама: 
2019-1.758.332

Материјали за одржавање хигијене 42681221.458.333 1.750.000
4268122-294.167 -353.000

4268122594.166 713.000

1.1.12 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 12; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Материјал за посебне намене - технички мат.3.329.999

По годинама: 
2019-3.329.999

Материјал за посебне намене - технички мат. 4269003.172.500 3.807.000
426900157.499 189.000

1.1.13 1
2019

1
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 13; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Материјали за очување животне средине и 
науку – материјал за одлагање медицинског 
отпада

416.666

По годинама: 
2019-416.666

Материјали за очување животне средине и 
науку – материјал за одлагање медицинског 
отпада

4265912208.333 250.000
4265912166.667 200.000

426591241.666 50.000
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1.1.14 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада.
Процена количина ће битиутврђена на основу израђеног предмера и предрачуна.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
(2% годишње)
интерни број поступка: 14; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Медицинска опрема1.433.333

По годинама: 
2019-1.433.333

Медицинска опрема 51251128.333.333 10.000.000
5125112500.000 600.000

512511283.333 100.000
5125112250.000 300.000
5125112-8.333.333 -10.000.000
5125112100.000 120.000

5125112208.333 250.000
5125112291.667 350.000

1.1.15 7
2019

7
2019

отворени 
поступак

8
2019

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета рада
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 15; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Опрема за саобраћај1.993.333

По годинама: 
2019-1.993.333

Опрема за саобраћај 51211122.000.000 2.400.000
51211128.333.333 10.000.000

5121112-8.333.333 -10.000.000
5121112-6.666 -8.000

Страна 6 од 19Датум штампе: 22.11.19



1.1.16 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Медицински кисеоник90.909

По годинама: 
2019-90.909

Медицински кисеоник 42679190.909 100.000

1.1.17 11
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Административна опрема2.153.333

По годинама: 
2019-2.153.333

Административна опрема 512222283.333 100.000
5122222250.000 300.000

5122222583.333 700.000
51222221.236.667 1.484.000

услуге 20.294.499

1.2.1 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

8
2020

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови осигурања1.924.000

По годинама: 
2019-1.924.000

Трошкови осигурања 4215002.145.000 2.250.000
421500-25.000 -20.000

421500-196.000 -196.000
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1.2.2 1
2019

1
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2020

Набавка је спроведена ради обављања редовних активностипрописаних законом
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Компјутерске услуге3.845.000

По годинама: 
2019-3.845.000

Компјутерске услуге 42321223.420.000 3.684.000
4232122425.000 425.000

1.2.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка је спроведена ради обављања редовних активностипрописаних законом
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Остале опште услуге – трошкови прања 
веша
2.533.000

По годинама: 
2019-2.533.000

Остале опште услуге – трошкови прања 
веша

4236112.250.000 2.700.000
423611283.333 340.000

1.2.4 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом као и унапређење квалитета рада Дома здравља „Краљево“.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 4; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката-зидарски,столарски,молерски 
радови, ел. Инсталаци

2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката-зидарски,столарски,молерски 
радови, ел. Инсталаци

4251002.000.000 2.400.000
425100125.000 150.000

425100375.000 450.000
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1.2.5 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности.Процена планираних услуга је извршена на основу анализе остварених услуга 
претходне три године
.Процена вр. је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 год,као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% год)
интерни број поступка: 5; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања возила6.229.166

По годинама: 
2019-6.229.166

Услуге одржавања возила 42521126.229.166 7.475.000

1.2.6 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
(2% годишње)
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Тр. услуга одржавања опреме500.000

По годинама: 
2019-500.000

Тр. услуга одржавања опреме 42525122500.000 600.000

1.2.7 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
(2% годишње)
интерни број поступка: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Трошкови услуга одржава-ња опреме 
–стоматологија
1.022.500

По годинама: 
2019-1.022.500

Трошкови услуга одржава-ња опреме 
–стоматологија

42525131.000.000 1.200.000
425251322.500 27.000

1.2.8 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 8; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Услуге комуникација – фиксна телефонија487.500

По годинама: 
2019-487.500

Услуге комуникација – фиксна телефонија 4214112350.000 420.000
4214112137.500 165.000
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1.2.9 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 9; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

ПТТ достава500.000

По годинама: 
2019-500.000

ПТТ достава 4214212400.000 400.000
4214212100.000 100.000

1.2.10 7
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 10; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Сервисирање фиксних телефона120.000

По годинама: 
2019-120.000

Сервисирање фиксних телефона 4252232120.000 120.000

1.2.11 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 11; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања

Услуге информисања633.333

По годинама: 
2019-633.333

Услуге информисања 423432225.000 30.000
423432225.000 30.000

4234322583.333 700.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

11.675.485

са ПДВ-ом

2019 11.675.485

добра 4.355.910добра 3.177.577

2.1.1 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Ради обављања редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Водовода, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови воде2.656.364

По годинама: 
2019-2.656.364

Трошкови воде 42131123.368.332 4.042.000
4213112-257.423 -620.000

4213112-454.545 -500.000

2.1.2 5
2019

6
2019

39.2. 6
2020

Набавка се спроводи ради обезбеђења кафе и сокова ради послужења пословних сарадника
Процена планираних трошкова је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернетарачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови репрезентације33.334

По годинама: 
2019-33.334

Трошкови репрезентације 423711216.666 20.000
42371128.334 10.000

42371128.334 10.000
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2.1.3 11
2019

12
2019

39.2. 12
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора 
из претходнe године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Мат. за образовање и усавршавање 
запослених-Цекос, Прив.саветник, Сл. 
гласник и сл.

208.334

По годинама: 
2019-208.334

Мат. за образовање и усавршавање 
запослених-Цекос, Прив.саветник, Сл. 
гласник и сл.

4263122250.000 300.000
4236122-41.666 -50.000

2.1.4 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Штампани обрасци – рецепти750.000

По годинама: 
2019-750.000

Штампани обрасци – рецепти 42611131750.000 900.000
42611131-750.000 -900.000

2.1.5 4
2019

5
2019

39.2. 5
2020

Ради унапређења квалитета рада
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања-прелази 500.000,00 
динара сходно ЗЈН

Административна опрема428.333

По годинама: 
2019-428.333

Административна опрема 5122222250.000 300.000
512222283.333 100.000

512222295.000 114.000
5122222-250.000 -300.000
5122222-83.333 -100.000
5122222-95.000 -114.000
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2.1.6 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора 
из претходнe године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Израда печата, кључева75.000

По годинама: 
2019-75.000

Израда печата, кључева 426111475.000 75.000
4261114-3.000 -3.000

42611143.000 3.000

2.1.7 11
2019

11
2019

39.2. 12
2019

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности у амбуланти Рибница
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Набавка чија вредност не прелази 500.000 динара без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому 
здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Дрва-пелет204.545

По годинама: 
2019-204.545

Дрва-пелет 421223204.545 225.000

услуге 8.697.908услуге 8.497.908

2.2.1 1
2019

1
2019

7.1.1) 12
2019

Ради обављања редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Топлане, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 1; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому 
здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Централно грејање3.250.000

По годинама: 
2019-3.250.000

Централно грејање 42122522.500.000 3.000.000
4212252666.666 800.000

421225283.334 -225.000
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2.2.2 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ради обављања редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Чистоће, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 2; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Комуналне услуге340.909

По годинама: 
2019-340.909

Комуналне услуге 4213113370.000 444.000
421311311.818 -24.000

4213113-40.909 -45.000

2.2.3 2
2019

3
2019

39.2. 3
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена планираних трошкова је извршена на основу анализе остварених услугаиз претходне године
интерни број поступка: 3; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања - прелази 500.000,00 
динара сходно ЗЈН

Услуге информисања
- Објављивање огласа у „Сл. гласнику РС“
50.000

По годинама: 
2019-50.000

Услуге информисања
- Објављивање огласа у „Сл. гласнику РС“

423432245.833 55.000
423432225.000 30.000

4234322-20.833 -25.000
4234322-45.833 -55.000
4234322-25.000 -30.000
423432220.833 25.000
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2.2.4 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ради обављања редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу актуелногценовника Завода за јавно здравље, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 4; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства 
здравља нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање 
прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови медицинских услуга167.000

По годинама: 
2019-167.000

Трошкови медицинских услуга 4243312200.000 200.000
4243312-50.000 -50.000

424331217.000 17.000

2.2.5 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ради обављања редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу актуелних ценовника различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 5; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови дератизације84.000

По годинама: 
2019-84.000

Трошкови дератизације 421321284.000 84.000

2.2.6 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Ради обављања редовних активности.
Процена вредности је утврђена на основу актуелног ценовника Чистоће, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 6; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Трошкови одвоза медицинског отпада46.667

По годинама: 
2019-46.667

Трошкови одвоза медицинског отпада 421324142.000 50.000
42132414.667 6.000

2.2.7 8
2019

9
2019

39.2. 9
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 7; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Услуге комуникација – интернет420.000

По годинама: 
2019-420.000

Услуге комуникација – интернет 42141103425.000 510.000
42141103-5.000 -6.000

Страна 15 од 19Датум штампе: 22.11.19



2.2.8 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 8; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови израде и одржавања веб 
презентације сајта
198.000

По годинама: 
2019-198.000

Трошкови израде и одржавања веб 
презентације сајта

4214111198.000 198.000

2.2.9 6
2019

7
2019

39.2. 7
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
(2% годишње)
интерни број поступка: 9; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ОБРИСАН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови одржавања лифтова150.000

По годинама: 
2019-150.000

Трошкови одржавања лифтова 4252122150.000 150.000
4252122-150.000 -150.000

2.2.10 5
2019

6
2019

39.2. 6
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена услуга је извршена на основу анализе остварених услуга претходне године.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из 
уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту 
(2% годишње)
интерни број поступка: 10; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови одржавања компјутера и 
биротехничке опреме
258.333

По годинама: 
2019-258.333

Трошкови одржавања компјутера и 
биротехничке опреме

4252222408.333 490.000
4252222-331.667 -398.000

4252222181.667 218.000

Страна 16 од 19Датум штампе: 22.11.19



2.2.11 9
2019

10
2019

39.2. 10
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 11; Образложење основаности: Сходно закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Трошкови услуга – процена ризика210.000

По годинама: 
2019-210.000

Трошкови услуга – процена ризика 4235993180.000 180.000
423599311.000 11.000

423599319.000 19.000

2.2.12 1
2019

1
2019

39.2. 1
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 12; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови поправки тензиметара166.666

По годинама: 
2019-166.666

Трошкови поправки тензиметара 4252531166.666 200.000

2.2.13 1
2019

1
2019

7.1.15) 12
2019

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности
Процена вредности утврђена је на бази анализе цена из уговора из претходних година, рачунајући и пораст цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 14; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп имовине и опреме2.275.000

По годинама: 
2019-2.275.000

Закуп имовине и опреме 42161122.275.000 2.730.000

2.2.14 2
2019

3
2019

39.2. 3
2020

Набавка је спроведена ради обављања редовних активности прописаних законом
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  2године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 15; Образложење основаности: Сходно члану 39.2 Закона о јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Остале опште услуге-трошкови 
стерилизације
458.333

По годинама: 
2019-458.333

Остале опште услуге-трошкови 
стерилизације

42391117375.000 450.000
4239111783.333 100.000

Страна 17 од 19Датум штампе: 22.11.19



2.2.15 8
2019

9
2019

39.2. 9
2020

Ради техничког обезбеђења.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 16; Образложење основаности: Сходно члану 39.2 Закона о јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: -Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому
 здравља „Краљево“ за потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 
3.226.000,00 динара

Услуге аларм мониторинга50.000

По годинама: 
2019-50.000

Услуге аларм мониторинга 423599445.833 55.000
42359944.167 5.000

2.2.16 4
2019

4
2019

39.2. 4
2020

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње)
интерни број поступка: 17; Образложење основаности: Сходно члану 39.2. Закона о јавним набавкама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Поправка рачунарске опреме-сервис 
монитора
100.000

По годинама: 
2019-100.000

Поправка рачунарске опреме-сервис 
монитора

425222100.000 100.000

2.2.17 5
2019

6
2019

39.2. 7
2019

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 18; Образложење основаности: По ЗЈН - набавка до 500.000 без ПДВ-а; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Пројектована средства од Републике се мењају са 20.030.000,00 динара на 50.000,00 динара обзиром да ДЗ „Краљево“ није добио средства ни од Министарства здравља 
нити од Министарства правде Средства  од Републичког фонда за здравствено осигурање се повећавају са 683.046.000,00 динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на 
страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Текуће поправке намештаја - тапацирање198.000

По годинама: 
2019-198.000

Текуће поправке намештаја - тапацирање 425221150.000 150.000
42522148.000 48.000

2.2.18 4
2019

4
2019

39.2. 4
2020

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Набавка не прелази 500.000,00 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга чишћења санитетских возила50.000

По годинама: 
2019-50.000

Услуга чишћења санитетских возила 4239111450.000 50.000

2.2.19 1
2019

1
2019

39.2. 12
2019

Набавка ће се спровести ради обављања редовних активности.
Процена вредности је тада утврђена на основу актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 19; Образложење основаности: Набавка не прелази 500.000,00 динара; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге шлепања возила225.000

По годинама: 
2019-225.000

Услуге шлепања возила 4252113225.000 225.000

Страна 18 од 19Датум штампе: 22.11.19



Место и датум:

М.П.

Мирјана др Крчевинац, спец. опште медицине и мастер 
менаџмента у здравству

Овлашћено лице:

Зоран Чурлић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1-4/3; усвојена: 29.07.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19
-На страни прихода у делу који се односи на пројектована средства од Републике мења се износ од 20.030.000,00 динара и смањује се на 50.000,00 динара обзиром да Дом здравља „Краљево“ није 
добио средства ни од Министарства здравља нити од Министарства правде
-На страни прихода у делу који се односи на пројектована средства од Републичког фонда за здравствено осигурање мења се укупан износ, односно долази до повећања прихода са 683.046.000,00 
динара на 704.577.000,00 динара. Ово повећање прихода на страни Републичког фонда за здравствено осигурање је по основу Коначног обрачуна за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 04.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19
-Дана 04.10.2019. године у „Службеном листу града Краљево“ објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2019. годину којом је Дому здравља „Краљево“ за 
потребе функционисања примарне здравствене заштите опредељено 20.780.000,00 динара, и то за текуће дотације 17.554.000,00 динара и за капиталне дотације 3.226.000,00 динара

Измена број: 1-7/3; усвојена: 22.11.19; план: План набавки за 2019. годину од 14.01.19
Услед одобреног пројекта од стране Министарства здравља као и одобрених додатних средстава од локалне самоуправе за капитална улагања
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