
План набавки за 2018. годину 
Дом здравља "Краљево"

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2018. годину 29.01.18
Измена број: 1-3/3 23.03.18
Измена број: 1-4/3 03.07.18
Измена број: 1-5/3 19.10.18

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

135.409.255

са ПДВ-ом

2018 135.409.255

добра 118.675.925

1.1.1 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

9
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: 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: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Електрична енергија8.880.000

По годинама: 
2018-8.880.000

Електрична енергија 42121127.495.000 8.994.000
42121121.385.000 1.662.000

1.1.2 5
2018

7
2018

отворени 
поступак

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: 2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Гас8.333.333

По годинама: 
2018-8.333.333

Гас 42122128.333.333 10.000.000

Страна 1 од 17Датум штампе: 22.10.18



1.1.3 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
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: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Административни материјал975.000

По годинама: 
2018-975.000

Административни материјал 4261112775.000 930.000
4261112391.666 470.000

4261112-191.666 -230.000

1.1.4 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Штампани обрасци875.000

По годинама: 
2018-875.000

Штампани обрасци 42611131.000.000 1.200.000
4261113-125.000 -150.000

1.1.5 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

6
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: 5; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Трошкови горива и мазива13.333.333

По годинама: 
2018-13.333.333

Трошкови горива и мазива 426411212.450.000 15.000.000
4264112883.333 1.000.000
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1.1.6 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
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: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Трошкови ауто делова и ауто гума1.525.000

По годинама: 
2018-1.525.000

Трошкови ауто делова и ауто гума 42649121.666.666 2.000.000
4264912-141.666 -170.000

1.1.7 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
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: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Медицински и лабораторијски материјали – 
лекови
313.637

По годинама: 
2018-313.637

Медицински и лабораторијски материјали – 
лекови

4267512727.273 800.000
4267512-413.636 -455.000

1.1.8 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

9
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: 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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Медицински и лабораторијски материјали – 
лекови
37.545.455

По годинама: 
2018-37.545.455

Медицински и лабораторијски материјали – 
лекови

4267512237.131.822 40.845.000
42675122413.633 455.000
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1.1.9 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
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: 9; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Медицински и лабораторијски материјали – 
медицински пот. мат.
13.503.334

По годинама: 
2018-13.503.334

Медицински и лабораторијски материјали – 
медицински пот. мат.

426751312.669.161 15.203.000
4267513333.334 400.000

4267513500.839

1.1.10 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
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: 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: 
2018-2.313.000

Медицин. материјал – стоматолошки мат. 42676132.313.000 2.775.000

1.1.11 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
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: 11; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Материјали за одржавање хигијене1.537.500

По годинама: 
2018-1.537.500

Материјали за одржавање хигијене 42681221.750.000 2.100.000
4268122-295.834 -355.000

426812283.334 100.000
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1.1.12 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
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: 12; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Материјал за посебне намене - технички мат.3.208.000

По годинама: 
2018-3.208.000

Материјал за посебне намене - технички мат. 4269004.083.332 4.900.000
426900125.000 150.000

426900-125.000 -150.000
426900-875.332 -1.050.000

1.1.13 1
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
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: 13; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

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

170.833

По годинама: 
2018-170.833

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

4265912208.333 250.000
4265912-37.500 -45.000

1.1.14 2
2018

3
2018

отворени 
поступак

3
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Медицинска опрема15.866.667

По годинама: 
2018-15.866.667

Медицинска опрема 512511213.333.328 16.000.000
51251121.666.666 2.000.000

512511241.667 50.000
5125112166.666 200.000
5125112858.333 1.030.000
51251126

5125112-199.999 -240.000
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1.1.15 7
2018

7
2018

отворени 
поступак

8
2018

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Опрема за саобраћај9.347.500

По годинама: 
2018-9.347.500

Опрема за саобраћај 51211121.033.333 1.240.000
51211128.377.500 10.053.000

5121112-63.333 -76.000

1.1.16 10
2018

10
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2018

Набавка се спроводи ради унапређења квалитета рада
Процењена вредност је утврђена увидом у цене произвођача на интернету
интерни број поступка: 16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Административна опрема948.333

По годинама: 
2018-948.333

Административна опрема 512222241.667 50.000
512222283.333 100.000

5122222823.333 988.000

услуге 16.733.330

1.2.1 6
2018

8
2018

отворени 
поступак

8
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Трошкови осигурања2.145.000

По годинама: 
2018-2.145.000

Трошкови осигурања 4215002.095.000 2.200.000
42150050.000 50.000
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1.2.2 1
2018

1
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Компјутерске услуге2.480.000

По годинама: 
2018-2.480.000

Компјутерске услуге 42321222.658.000 2.900.000
4232122-178.000 -200.000

1.2.3 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Остале опште услуге – трошкови прања 
веша
2.208.332

По годинама: 
2018-2.208.332

Остале опште услуге – трошкови прања 
веша

4236112.541.665 3.050.000
423611-333.333 -400.000

1.2.4 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Текуће поправке и одржа-вање зграда и 
објеката-зидарски,столарски,моле-рски 
радови, ел. Инсталаци

1.666.666

По годинама: 
2018-1.666.666

Текуће поправке и одржа-вање зграда и 
објеката-зидарски,столарски,моле-рски 
радови, ел. Инсталаци

425100833.333 1.000.000
425100833.333 1.000.000

1.2.5 7
2018

9
2018

отворени 
поступак

9
2019

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; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Услуге одржавања возила5.919.166

По годинама: 
2018-5.919.166

Услуге одржавања возила 42521125.433.331 6.520.000
4252112485.835 583.000
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1.2.6 2
2018

2
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2019

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:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Тр. услуга одржавања опреме496.666

По годинама: 
2018-496.666

Тр. услуга одржавања опреме 42525122500.000 600.000
4252512283.333 100.000

42525122-86.667 -104.000

1.2.7 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Трошкови услуга одржава-ња опреме 
–стоматологија
817.500

По годинама: 
2018-817.500

Трошкови услуга одржава-ња опреме 
–стоматологија

4252513750.000 900.000
425251367.500 81.000

1.2.8 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
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; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Услуге комуникација – фиксна телефонија500.000

По годинама: 
2018-500.000

Услуге комуникација – фиксна телефонија 4214112360.000 432.000
4214112140.000 168.000
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1.2.9 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
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: 9; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

ПТТ достава500.000

По годинама: 
2018-500.000

ПТТ достава 4214212300.000 300.000
4214212200.000 200.000

Страна 9 од 17Датум штампе: 22.10.18



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

12.517.763

са ПДВ-ом

2018 12.517.763

добра 4.636.665добра 4.511.665

2.1.1 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Трошкови воде3.333.332

По годинама: 
2018-3.333.332

Трошкови воде 42131123.878.332 4.654.000
42131122.167.498 2.601.000

4213112121.668 146.000
4213112-2.167.498 -2.601.000
4213112-166.668 -200.000
4213112-500.000 -600.000

2.1.2 5
2018

6
2018

39.2. 6
2019

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Трошкови репрезентације25.000

По годинама: 
2018-25.000

Трошкови репрезентације 423711242.000 50.000
4237112-17.000 -20.000

Страна 10 од 17Датум штампе: 22.10.18



2.1.3 11
2018

12
2018

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: 3; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

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

250.000

По годинама: 
2018-250.000

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

4263122208.333 250.000
426312241.667 50.000

2.1.4 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Штампани обрасци – рецепти833.333

По годинама: 
2018-833.333

Штампани обрасци – рецепти 426111311.041.666 1.250.000
42611131-208.333 -250.000

2.1.5 4
2018

5
2018

39.2. 5
2019

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: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Административна опрема125.000

По годинама: 
2018-125.000

Административна опрема 512222283.333 100.000
512222241.667 50.000

5122222-83.333 -100.000
5122222-41.667 -50.000

2.1.6 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Израда печата, кључева70.000

По годинама: 
2018-70.000

Израда печата, кључева 426111470.000 70.000

услуге 8.422.764услуге 8.006.098
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2.2.1 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

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:

Централно грејање2.500.000

По годинама: 
2018-2.500.000

Централно грејање 42122522.500.000 3.000.000

2.2.2 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Комуналне услуге370.000

По годинама: 
2018-370.000

Комуналне услуге 4213113333.333 400.000
421311347.500 57.000

4213112-10.833 -13.000
421311210.833 13.000
4213113-10.833 -13.000

2.2.3 2
2018

3
2018

39.2. 3
2019

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Услуге информисања
- Објављивање огласа у „Сл. гласнику РС“
76.666

По годинама: 
2018-76.666

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

423432275.000 90.000
423432241.666 50.000

4234322-40.000 -48.000

2.2.4 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Трошкови медицинских услуга150.000

По годинама: 
2018-150.000

Трошкови медицинских услуга 4243312150.000 150.000
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2.2.5 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Трошкови дератизације72.000

По годинама: 
2018-72.000

Трошкови дератизације 421321270.000 70.000
42132122.000 2.000

2.2.6 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Трошкови одвоза медицинског отпада42.000

По годинама: 
2018-42.000

Трошкови одвоза медицинског отпада 421324142.000 50.000

2.2.7 8
2018

9
2018

39.2. 9
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: 7; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка грешка-уместо 2018. година стајало је 2017. година

Услуге комуникација – интернет500.000

По годинама: 
2018-500.000

Услуге комуникација – интернет 42141103500.000 600.000

2.2.8 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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
168.000

По годинама: 
2018-168.000

Трошкови израде и одржавања веб 
презентације сајта

4214111168.000 168.000
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2.2.9 6
2018

7
2018

39.2. 7
2019

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: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Трошкови одржавања лифтова182.000

По годинама: 
2018-182.000

Трошкови одржавања лифтова 4252122200.000 200.000
4252122-18.000 -18.000

2.2.10 5
2018

6
2018

39.2. 6
2019

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Трошкови одржавања компјутера и 
биротехничке опреме
468.333

По годинама: 
2018-468.333

Трошкови одржавања компјутера и 
биротехничке опреме

4252222333.333 400.000
4252222135.000 162.000

2.2.11 9
2018

10
2018

39.2. 10
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Трошкови услуга – процена ризика180.000

По годинама: 
2018-180.000

Трошкови услуга – процена ризика 4235993215.000 215.000
4235993-35.000 -35.000
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2.2.12 1
2018

1
2018

39.2. 1
2019

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: 13; Образложење основаности: Сходно Закону о ЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке. Промена контне позиције

Медицинске услуге – трошкови 
стерилизације
416.666

По годинама: 
2018-416.666

Медицинске услуге – трошкови 
стерилизације

4243512416.666 500.000
4243512-416.666 -500.000

2.2.13 2
2018

2
2018

39.2. 2
2019

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 тензиметара125.000

По годинама: 
2018-125.000

Трошкови поправки тензиметара 4252531125.000 150.000

2.2.14 1
2018

1
2018

7.1.15) 12
2018

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 опреме2.276.666

По годинама: 
2018-2.276.666

Закуп имовине и опреме 42161122.216.666 2.660.000
421611260.000 72.000

2.2.15 1
2018

2
2018

39.2. 2
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке. Промена контне позиције

Остале опште услуге-трошкови 
стерилизације
383.333

По годинама: 
2018-383.333

Остале опште услуге-трошкови 
стерилизације

42391117383.333 460.000
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2.2.16 8
2018

9
2018

39.2. 9
2019

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: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Услуге аларм мониторинга50.000

По годинама: 
2018-50.000

Услуге аларм мониторинга 423599450.000 60.000

2.2.17 4
2018

4
2018

39.2. 4
2019

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:

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака 
набавки на вредности испод планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО
 Анекс II Уговора за 2018. годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.

Поправка рачунарске опреме-сервис 
монитора
100.000

По годинама: 
2018-100.000

Поправка рачунарске опреме-сервис 
монитора

42522283.333 100.000
42522216.667

2.2.18 6
2018

6
2018

39.2. 7
2018

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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Текуће поправке намештаја - тапацирање112.100

По годинама: 
2018-112.100

Текуће поправке намештаја - тапацирање 425221112.100 112.100
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Место и датум:

М.П.

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

Овлашћено лице:

Владимир Чибуковац

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.19 7
2018

7
2018

39.2. 8
2018

Ради учествовања и аплицирања за разне пројекте.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелниџ цена различитих понуђача, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 19; 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: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.; поступак: ДОДАТ
Образложење: На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом 
су опредељена средства за функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са 
Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Услуга израде идејног пројекта250.000

По годинама: 
2018-250.000

Услуга израде идејног пројекта 511430250.000 250.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1-3/3; усвојена: 23.03.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.
Дом здравља "Краљево" аплицирао је за разне пројекте па се очекује прилих средстава у складу са њима. Такође је дошло до закључења појединих уговора из поступака набавки на вредности испод 
планираних, извршена је прерасподеле средстава на друге набавке.

Измена број: 1-4/3; усвојена: 03.07.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.2018.
На одржаној седници Скупштине града Краљева дана 26.06.2018. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2018. годину којом су опредељена средства за 
функционисање установа примарне здравствене заштите повећана са 18.200.000,00 динара. Дана 23.05.2018. године Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање 
Уговор о спровођењу јавног рада број 11 – 113 у висини од 1.078.966,72 динара за радно ангажовање 8 лица.

Измена број: 1-5/3; усвојена: 19.10.18; план: План набавки за 2018. годину од 29.01.18
Дом здравља „Краљево“ потписао је са Националном службом за запошљавање Уговор о спровођењу јавног рада у висини средстава до 406.612,52 динара као и са РФЗО Анекс II Уговора за 2018. 
годину годину којим су повећана средства за Енергенте. Такође, извршена је промена апропријације од стране града Краљево и потписан је Уговор о суфинансирању мера популационе политике 
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.
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