
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града  Ниша” број 1/2013) и  члана 12. Правилника о поступку припреме, израде  и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 07.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог решења о давању сагласности  на План рада Завода
за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2014. годину.

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  План  рада  Завода  за
здравствену  заштиту  радника „Ниш“  за  2014.  годину доставља  се  председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III  За  представника  предлагача  по  овом  предлогу  на  седници  Скупштине
Града Ниша, одређује се  Мирјана Поповић, начелница Управе за дечију, социјалну
и  примарну  здравствену  заштиту и  мр  Маријана  Матић,  директор  Завода  за
здравствену заштиту радника „Ниш“.

Број: 483-18/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје  Славковић, дипл. правник



На  основу  члана  37 Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града
Ниша“,  бр.  88/2008),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној
___________ 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I    ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  Завода  за  здравствену
заштиту  радника „Ниш“ за 2014. годину,  усвојен одлуком Управног  одбора
Завода  за  здравствену  заштиту  радника  ,,  Ниш,,  број  990 ,  на  седници
одржаној  25.02.2014.године 

II  Решење  доставити:  Заводу  за здравствену  заштиту  радника „Ниш“,
Управи  за дечију,  социјалну  и примарну  здравствену  заштиту  и  Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: ______________

У Нишу, _____________ године

СКУПШТИНА  ГРАДА НИША

   ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

        ___________________



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Завода  за  здравствену  заштиту  радника  „Ниш“  на
седници  одржаној  дана  25.  02.  2014.  године  Одлуком  бр.  990 je  ставио ван
снаге Одлуку Управног  одбора  број  7112   од 24.12.2013.године, усвојио  је
План рада за 2014. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту. Одлука Управног одбора број 7112  од 24.12.2013. којом
је  усвојен  План  рада  за  2014.  годину  је  стављена  ван  снаге  из  разлога
постојања техничких грешака у истом.  

Завод је здравствена  установа у којој  се обавља здравствена заштита и
очување  здравља  запослених  у  безбедној  и  здравој  средини,  обављањем
превентивно-куративне здравствене делатности.

План рада Завода за 2014 годину сачињен je са циљем да се планираним
активностима  постигне  задовољење  потреба  осигураника  за  здравственом
заштитом  на  што  ефикаснији,  рационалнији  и  квалитетнији  начин,  ради
унапређења  здравља  становништва,  спречавање  болести,  радног  откривања
фактора ризика и правовременог лечења.

За  планиране  активности  Завод  обезбеђује  највећи  приход-  средства
путем  уговора са РЗЗО – Филијала Ниш.  Средства опредељена овим уговором
троше се искључиво за намене предвиђене истим,  а то  су: плате  запослених,
накнаде  за  трошкове  превоза,  остале  индиректне  трошкове,  лекове,
санитетски и медицински потрошни  материјал и  партиципацију.  Средства за
инвестиционо  улагање,  инвестиционо  текуће  одржавање  и  набавку
медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања Завода обезбеђују
се из  буџета  Града  Ниша  према  потребама  и приоритетима  установе.Завод
део средстава  обезбеђује и из прихода од екстерне реализације ( приходи од:
донација  ,   предузећа , пружања радиолошких услуга ,  лекарских уверења,
стоматолошких услуга).

План  рада  Завода  за  здравствену  заштиту  радника  „Ниш“  за  2014.
годину  је  сачињен  у складу са Законом,  подзаконским  актима,  прописима
града и циљевима  садржаним  у оснивачком  акту  Завода, те с тога Управа за
дечију,  социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту  предлаже  доношење
Решења као у диспозитиву.

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
  И ПРИМАРНУ  ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ

      - НАЧЕЛНИК  –
                                                                     ______________________

      Мирјана Поповић





ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ
РАДНИКА „НИШ“ У НИШУ

ПЛАН РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ниш,  децембар 2013.године
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I. Уводни део

План рада  Завода  за  здравствену  заштиту  радника Ниш (у даљем
тексту  ЗЗЗЗ  радника Ниш),  за  2014.  годину  je  урађен  са  циљем  да  се
планираним активностима  постигне  задовољење  потреба  осигураника  за
здравственом  заштитом  на што  ефикаснији, рационалнији  и  квалитетнији
начин,  ради  унапређења  здравља  становништва,  спречавања  болести,
раног откривања фактора ризика и правовременог лечења.

Основ  за  приступ  изради  планова  здравствених  услуга  за  2014.
годину су: 

- Закон  о  здравственој  заштити  Републике  Србије („Службени  гласник
РС“ број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011,119/2012,45/2013)

- Закон о  здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05,
109/05, 57/2011, 110/2012,119/2012)

- Уредба о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“
број  42/2006,  119/2007, 84/2008,  71/2009,  85/2009,  24/2010,  6/2012,
37/2012)

- Уредба  о  обиму  и  садржини  здравствене  заштите  становништва
( “Службени гласник РС” бр.43/93)

- Уредба  о  здравственој  заштити  радника  (  “Службени  гласник  РС”
бр.4/2000)

- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим  установама  и  другим  облицима  здравствене  службе
(„Службени  гласник  РС“  број  43/06,  112/09,50/2010,  79/2011,
10/2012,119/2012)

- Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених
установа („Службени гласник РС“ број 43/06)

- Важећи правилник о Листи  лекова који се  прописују и  издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања

- Закон  о  јавним  набавкама („Службени  гласник  РС“ број  116/08) са
подзаконским актима.

Наведеним  законским  и  другим  важећим  подзаконским  актима,
утврђено  је  да  свака  здравствена  установа  има  свој  годишњи  План,
усаглашен  са  Програмом  за  спровођење  здравствене  заштите  и
здравственог  осигурања,  чијим  се  извршењем  обезбеђује  највећи  део
средстава за функционисање.

Уговором  између  Републичког  завода  за  здравствено  осигурање  (у
даљем тексту РФЗО) и здравствених  установа, утврђује  се  врста , обим и
квалитет здравствених услуга  које се пружају корисницима. 

II. Делатност ЗЗЗЗ-радника Ниш

ЗЗЗЗ  радника  Ниш  је  здравствена  установа  у  систему здравства
Републике  Србије,  чији  је  оснивач  од  јануара  2007.  године  Град Ниш.
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Седиште  Завода  је у улици  Војислава  Илића бб  у Нишу,  (II  спрат зграде
Завода  за хитну медицинску помоћ), а  своју  делатност  обавља  на  још  9
локација  у Диспанзерима  и  Амбулантама  које  су  лоциране  најчешће  уз
фабричка  постројења  у  граду  Нишу.  (Диспанзери  ДИН,  МИН,  НИР,
Ангропромет, ЕИ и Амбуланте Јастребац, Нитекс, Грађевинар, СУП, ЈУРА)

ЗЗЗЗ  радника  Ниш  је  здравствена  установа  у  којој  се  обавља
здравствена заштита  и очување здравља запослених у безбедној и здравој
средини, обављањем превентивно-куративне здравствене делатности. 

 У току 2013.године  отворен  је Центар   за труднице  и    Центар  за
здравствену  и  социјалну  заштиту  инвалида  и  лица  са  инвалидитетом  у
диспанзеру  ЕИ  и  отворена  је  нова  амбуланта  са  седиштем  у фабрици
“ЈУРА”.
           Завод је специјализована научно-здравствена установа , која поред
специјализоване  (специфичне)  превентивне  и  куративне  делатности
спроводи  и  научно-истраживачку делатност,  као наставна  база  предмета
медицина  рада,  Медицинског  факултета  Универзитета  у  Нишу,  где  се
обавља  практична  и  теоријска  настава  за  студенте  медицине,  лекаре
специјализанте и студенте последипломских студија.

III. Организациона структура ЗЗЗЗ радника Ниш

           На основу претходно прибављеног позитивног мишљења Института
за  јавно  здравље,   Министарства  здравља  Републике  Србије  и  Статута
ЗЗЗЗ  радника  Ниш  који  је  претходно  прихватио  Град  Ниш  као оснивач,
донет је Правилник о унутрашњој организацији и  систематизацији.
          Овим  Правилником  и  каснијим изменама и  допунама уређена је
унутрашња организација ЗЗЗЗ радника Ниш, послови и радна места, као и
услови  које  запослени  морају  да  испуњавају   за  обављање  одређених
послова. 
          Овим Правилником и каснијим изменама и допунама  предвиђене су и
формиране следеће службе, одељења и одсеци:

1.Служба за медицину рада                                                                            
 
1.1.  Одељење за обављање превентивних прегледа
            1.1.1.Одсек за обављање превентивних здравствених прегледа
            1.1.2.Одсек за патофизиологију рада
            1.1.3.Одсек за саобраћајну медицину
            1.1.4.Одсек за оцену радне способности

1.2.  Одељење за физичко хемијска и друга мерења ради очувања 
здравља запослених у безбедној и здравој радној средини (хигијена 
рада)
          1.2.1.Одсек за процену професионалног ризика

1.3. Одељење за спровођење мера личне и колективне  заштите  
запослених
          1.3.1.Одсек за научно-истраживачку делатност и континуирану медицинску 
едукацију запослених
            1.3.2.Одсек за промоцију здравља  на радном месту                          

3



2.Служба за општу медицину, гинекологију и стоматологију
            2.1.Одељење за  општу медицину
            2.2.Одељење за  гинекологију
            2.3.Одељење за  стоматологију                   

3.Служба за специјалистичко-консултативну делатност
            3.1.Одељење за  интерну медицину
            3.2.Одељење за  неуропсихијатрију
            3.3.Одељење за  оториноларингологију 
            3.4.Одељење за  офталмологију
            3.5.Одељење за  дерматовенерологију
            3.6.Одељење за  радиологију

4.Служба за лабораторијску дијагностику
          4.1.Одељење за  биохемијску и хематолошку дијагностику
            4.2.Одељење за  заштиту од зрачења
            4.3.Одељење за  токсиколошку дијагностику       
            
5.Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

5.1.Одељење за  правне и опште послове
5.2.Одељење за  економско-финансијске послове
5.3.Одељење за  информациону технологију, истраживање, пројекте и развој          

          

  IV. Кадровска структура ЗЗЗЗ радника Ниш
У  ЗЗЗЗ радника Ниш  на  дан 15.12.2013.године  запослено  је  укупно

293 радника. Од  тога  је  ук упно  65 лекара,  50  специјалиста  и  11 лекара
опште медицине, док су 4 лекара дуже одсутна због  породиљског одсуства,
1  дипломирани  фармацеут -  специјалиста  токсиколог,  113 запослена
здравствена радника са  вишом  и  средњом стручном  спремом, 12 зубних
лекара, 15 стоматолошких сестара,  7 зубних техничара,  19 здравствених
сарадника са високом и средњом стручном спремом, 61 административних
и техничких радника. 

Ради нормалног функционисања ЗЗЗЗ радника “Ниш”  неопходан
нам  кадар  и  то   најмање  305  запослених  колико  је  предвиђено
Кадровским планом за 2013.годину.

1. У Служби за медицину рада, запослено је укупно 15 радника.
       Служба  за медицину  рада

Занимање  запосленог Број
запослених

Лекар специјалиста медицине рада 7
Виша  мед.сестра 1
Медиц.сестра 7

2. У Служби за општу медицину, гинекологију и стоматологију, која се
обавља  преко изабраног лекара, запослено  је  ук упно  136   радника ( од
којих су 4 лекара  дуже одсутна из горе поменутих разлога)

4



Служба  за општу медицину, гинекологију  и
стоматологију

Занимање  запосленог Број
запослених

Лекар специјалиста медицине рада 8
Лекар специјалиста опште медицине 13
Лекар опште медицине 15
Специјалиста стоматолошке протетике 6
Специјалиста опште стоматологије 3
Специјалиста орални хирург 1
Специјалиста пародонтологије и оралне 
медицине

1

Зубни лекар 1
Лекар специјалиста  гинеколог и акушер 4
Виша мед.сестра 6
Медиц.сестра-техничар 52
Стоматолошка сестра 15
Зубни техничар 7
Акушерска сестра 4

3. У  Служби  за специјалистичко-консултативну делатност,  запослено је
ук упно 49 радника.

Служба  за специјалистичко- консултативну
делатност

Занимање  запосленог Број  запослених
Лекар специјалиста офталмолог 2
Лекара специјалиста неуропсихијатар 3
Лекара специјалиста неуролог 1
Лекар специјалиста оториноларинголог 3
Лекар специјалиста интерниста 5
Лекар специјалиста радиолог 2
Лекар специјалиста дерматовенеролог 1
Дипл. психолог-спец.медицинске психологије 2
Дипл. психолог 2
Социјални радник 1
Рентген техничар 3
Медицинска сестра 21
Виша медицинска сестра 3

4. У  Служби  за  лабораторијску дијагностику,  запослено  је  укупно 28
радника, од  којих је  у  Одељењу  за  заштиту  од  зрачења  запослено  9
радника.

          
Служба  за лабораторијску дијагностику
Занимање  запосленог Број  запослених

Лекар специјалиста биохемије 1
Фармацеут- специјалиста токсиколошке хемије 1
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Дипл.хемичар-биохемичар 2
Лаборат.техничар 15

         Одељење за заштиту  од зрачења
Занимање  запосленог Број запослених

Дипл. физичар- испитивач 7
Лаборант 2

5.  У  Служби  за  правне,  економско  финансијске, техничке  и  друге
послове, запослено је  укупно 65 радника.

      Служба  за правне, економско-финансијске, 
                                        сличне послове

техничке и др.

Занимање  запосленог Број  запослених
Дипл. економиста 4
Дипл.правник 3
Дипл. инж. електронике 2
Дипл. инж. заштите на раду 1
Економиста 2
Економски техничар 5
Матурант гимназије 11
Возач са аутомехан. поправкама 1
Возач 3
КВ радник на прању, пеглању и шивењу 1
Праља веша 3
Перач лабораторијског  посуђа 2
ПК радник 2
КВ радник на одржавању 1
Чистач-хигијеничар 24

V. План здравствених услуга  за 2014. годину

По  устаљеној  пракси  здравствене  установе  почетком  године
потписују  Уговор  о  пружању  и  финансирању  здравствене  заштите  из
обавезног  здравственог  осигурања  са  РфЗО.  Општи  услови  за
закључивање  уговора  утврђени  су  Правилником  о  уговарању  којим  је
предвиђено да здравствене установе  морају да доставе План рада (обим и
врста  здравствених услуга ), план кадра (за извршење плана рада), програм
рационализације, план јавних набавки и др.

План рада  за 2014. годину сачињен је  на  основу  укупног остварења
Плана  рада  у  предходним  годинама,  а  по  методологији  коју утврђује
Институт  за  јавно  здравље. Обим  здравствених  услуга  исказан у  Плану
рада заснива  се  на  потребама осигураних лица  за  услугама  здравствене
заштите,  на  финансијским  средствима  за  спровођење  обавезног
здравственог  осигурања  и  на  Плану здравствене  заштите  из  обавезног
здравственог осигурања за 2014. годину којег доноси Републички фонд, а по
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правилу није мањи од обима извршених здравствених услуга  у предходној
години.

План извршења здравствених услуга  у 2013 години за период од I-IX,
као и план здравствених услуга  за 2014. годину дат је у табелама.

Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2013 Извршење
I-IX 2013

%

1. Здравствена заштита 
жена 36793 30497 82,88

2. Здравствена заштита 
одраслог становништва

516146 375668 72,78

3. Лабораторијска 
дијагностика

261980 196710 75,08

4. Рендген и ултразвук 13830 9040 65,36
5. Заштита менталног 

здравља
13380 8347 62,38

6. Офталмолог 10377 11155 107,49
7. Оториноларинголог 15500 9776 63,07
8. Интерна медицина 31500 25809 81,93
9. Стоматолошка служба 20197 12906 63,9
10. Спец.консултативна 

делатност – 
дерматовенерологија

9720 4971 51,14

            УКУПНО: 929423 684897 73,69

Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2014
здравствене  услуге

1. Здравствена заштита жена 40663
2. Здравствена заштита одраслог становништва 500890
3. Лабораторијска дијагностика 262280
4. Рендген и ултразвучна дијагностика 12053
5. Заштита менталног здравља 11129
6. Офталмолог 14873
7. Оториноларинголог 13035
8. Интерна медицина 34412
9. Стоматолошка служба 17208
10. Спец.консултативна делатност – 

дерматовенерологија
6628

            УКУПНО: 913171
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11. Финансијски план за 2014 годину

Финансијски  план  представља  преглед  свих очекиваних прихода  и
расхода у 2014. години. Као и раније, највеће приходе у Заводу, обезбеђују
се путем Уговора са РФЗО. Средства  опредељена овим Уговором, троше се
искључиво  за намене предвиђене истим. У много  мањој мери средства  се
обезбедјују из буџета Града Ниша и екстерне реализације.

I  ПЛАН ПРИХОДА  ЗА 2014.  ГОД.

                                     у  000 дин.

Ред.бр. Назив прихода Остварено  
I-IX 2013. 
год.

План за 2014. 
год.

1. Приходи од Фонда 197900 272579

2. Приходи од града 3573 4000

3. Приходи од донације 1500 1500

4. Приходи од фонда дечје заштите 3543 5000

5. Партиципација 3908 5200

6. Приходи од предузећа 25117 30000

7. Приходи од радиолошких услуга 9880 12000

8. Приходи од лекарских уверења 6831 9200

9. Приходи од стоматолошких услуга 16815 22420

УКУПНО: 269067 361899

     

 Да  бисмо остварили  планиране  приходе у 2014.години  планирамо  следеће

расходе: 

II  ПЛАН РАСХОДА ЗА 2014.год.

                                                                                    у  000 дин.

Ред.бр. Назив расхода Остварено у     
I-IX 2013. год.

План за 
2014. год.

1. Зараде 158836 211000

8



2. Доприноси 28723 38297

3. Накнада у натури 2575 3433

4. Социјална давања запосленима 6948 9264

5. Накнаде  трошкова  за

запослене

3244 4325

6. Награде запосленима 9692 5000

7. Стални трошкови 13736 18314

8. Трошкови путовања 838 1500

9. Услуге по уговору 4170 5000

10. Специјализоване услуге 3202 4000

11. Текуће поправке и  одржавање 5973 5000

12. Материјал 19992 25000

13. Амортизација 0 4500

14. Отплата камата и пратећи 

трошкови

122 100

15 Порез 1498 2000

16 Зграде и грађ. објекти 0 3000

17. Машине и опрема 20936 20000

УКУПНО 280485 359733

План рационализације и штедње

ЗЗЗЗ  радника  Ниш  остварује  пословање  уз  перманентну  анализу
свих трошкова пословања током године и настоји да се  они рационализују,
уз  стално настојање да се наплате сва спорна потраживања. И поред раста
цена у току године  појединих материјала  и  енергената  Завод  је до  сада
успевао да одржи висину трошкова на рационалном нивоу, а да се при том
пружа потпуна и квалитетна здравствена заштита осигураницима.

У  2014. години,  наша  тежња  је  континуирано  спровођење  мера
рационализације  како  би  се  планирани  трошкови  по  свим  сегментима
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смањили, а  да  се притом не наруши  нормалан процес рада. У том смислу
планиране су следеће мере рационализације :
- Набавка  лекова,  санитетског,  лабораторијског  и  осталог  потрошног

медицинског материјала,  као  и  набавке  канцеларијског материјала  и
осталог техничког материјала, обавиће се у складу за Законом о јавним
набавкама и при томе биће изабран најповољнији понуђач.

- Контролу о  утрошеним количинама ампулираних лекова  и медицинских
средстава  спроводићемо увидом  у требовања  на основу  којих се  врши
издавање  из  магацина, као и  на  основу налога  за давање  инекција и
медицинских средстава  које прописују ординирајући  лекари. Уколико се
евидентира  повећана  потрошња  ампулираних  лекова,  медицинских
средстава или неке друге  неправилности, о томе ће главна медицинска
сестра  обавештавати  директора  ради  благовременог  решавања
проблема.

- Организоваће  се  и  даље,  редовни  унутрашњи  надзор  и  контрола
извршења  обима  и  квалитета здравствених  услуга,  употребе  лекова,
медицинског и санитетског материјала, производа и услуга  неопходних
за  пружање  здравствених  услуга.  Вршиће  се  редовна  унутрашња
провера  квалитета  стручног  рада  на  основу  годишњег  плана.  У  току
2014.године  наставићемо  са   обновом акредитације  и  проширењем
обима акредитација.

- Висок  степен  амортизованости  опреме  компензоваћемо  редовним
стручним  сервисирањем,  одржавањем  у  функционалном  стању,
ремонтовањем  и  довођењем  у  техничко  исправно  стање  и  према
финансијским могућностима набављаћемо нову опрему.

- Планирано  је  смањење  трошкова  енергената,  осигурања,  боловања,
путних  трошкова,  трошкова  репрезентације,  платног  промета,  ПТТ
услуга  и осталог.

- Куповина опреме ће се обављати и даље уз претходно урађену детаљну
анализу економске оправданости.

- Вођење евиденције о коришћењу возила и потрошњи горива, контролом
преко  ГПС-а и картица за гориво.

Инвестиционо-техничко одржавање објеката и опреме

У оквиру плана рада Завода  за 2014 годину, а  у циљу побољшања
квалитета услуга  и одржавања постојећих објеката и опреме, планирани су
следећи радови на текућем и инвестиционом одржавању:

   
- Санација кровова  у диспанзерима и амбулантама  “Јастребац”,

“ЕИ” и “Нитекс”,
- Отварање Центра за специјалистичко-консултативну  делатност

из области психијатрије у сарадњи са Специјалном болницом за
психијатријске болести Горња Топоница,

- Набавка  опреме  за  Одељење  за  заштиту  од  зрачења  за
увођење нове услуге  контроле квалитета  рендгенског зрачења
и  набавка  гамаспекторфотометра  ради  обављања  редовне
делатности Завода за мерење радиоактивности ,
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- Набавка  Ерго  теста  за  инвалидна  лица  и  Холтера  ЕКГ-а  са
неурокардиологијом  за  Центар  за  здравствену  и  социјалну
заштиту инвалида и лица са инвалидитетом ,

- Набавка  опреме  ради  савременијег  и  квалитетнијег  рада
Центра за труднице,

- Увођење дигитализације  рендген  апарата  чиме  се  омогућава
прелазак  са  класичног  рендген  филма  на  квалитетнији
дигитални  снимак  а  могућност  дигиталне  обраде  снимка
омогућава лекару да брже и лакше постави дијагнозу.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Мр Маријана Матић
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1 
 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014.ГОДИНУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
Редни 
број 

 
 

Предмет набавке/ 
ОРН 

 
Процењена 

вредност 
(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету / фин. плану  

(без ПДВ-а) 
 
 
     Износ              Конто 

 
 

Врста 
поступка 

Оквирни датум 
 

 
 
Покретања        Закључења  Извршења 
поступка               уговора           уговора 

Напомена 
 

(централизација, 
Претходно 
обавештење, 
основ из ЗЈН...) 

 УКУПНО 107.230.000,00        
 Добра 84.030.000,00        
 
 
 
 

1 

Набавка лекова : 
По партијама – 
аналгетици, 
антибиотици, 
инфузије, серуми, 
остали ампулирани 
лекови 

8.500.000,00 8.500.000,00 426751 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2014. 

Март 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

Ову набавку ће 
спроводити РФЗО 
у складу са 
Уредбом о 
планирању и 
врсти робе и 
услуга за које се 
спровдое 
централизоване 
навне набавке и 
каснијим 
изменама и 
допунама. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се врши на ради обављања редовне активности и делатности, а у складу са уговором са РФЗО и 
ценовником РФЗО. 
 

 
 

2 

Расходи за радну 
униформу – ситан 
инвентар (кломпе, 

мантили и 
униформе) 

600.000,00 600.000,00 426121 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Мај 
2014. 

Јуни 2014. Јули 2014.  

Разлог и оправданост Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 



2 
 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на 
основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података.  

 
 

3 

Медицински 
обрасци 

1.200.000,00 1.200.000,00 426111-
2 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар  
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
4 

 

Медицински 
потрошни материјал 

2.000.000,00 2.000.000,00 426711-
5 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Фебруар 
2014. 

Март 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 
на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на 
основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података. 

 
5 

Остали лекови 500.000,00 500.000,00 426751 
426711-
2 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Фебруар 
2014. 

Март 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се врши на ради обављања редовне активности и делатности, а у складу са уговором са РФЗО и 
ценовником РФЗО. 
 

 
6 

Медицинска 
папирна конфекција 

700.000,00 700.000,00 426711-
2 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
7 

Реагенси  за 
лабораторију – 

хемикалије 
и  за биохемију 

9.000.000,00 9.000.000,00 426711-
1 

Отворени 
поступак 

Фебруар 
2014. 

Март 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 



3 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
 

8 

Набавка материјала 
за стоматологију – 

зубарски материјал 
 за ординацију 
и  за зубну технику 

1.500.000,00 1.500.000,00 426711-
3  

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Април 
2014. 

Март 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
 
 

9 

Опрема и средства 
за чишћење и 

дезинфекцију – 
санитарни 

материјал, помоћна 
средства и средства 

за хигијену 

3.000.000,00 3.000.000,00 426711-
2 

Јавна 
набавка мале 

вредности 

Март 
2014. 

Април 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
 

10 

Дефибрилатор – 
 2 ком 

620.000,00 620.000,00 512511 Јавна 
набавка мале 

вредности 

Мај 
2014. 

Јун 2014. Јул 2014.  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
11 

Електрокардиограм 
(ЕКГ) –3 ком 

700.000,00 700.000,00 512511 Јавна 
набавка мале 

вредности 

Април 
2014. 

Мај 2014. Јуни 2014.  

 
Разлог и оправданост 

 
 



4 
 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта путем интернета, као и прикупљањем информација од произвођача 
и дистрибутера путем електронске поште.   

 
 

12 

Колпоскоп – 5 ком 4.500.000,00 4.500.000,00 512511 Отворени 
поступак 

Април 
2014. 

Мај 2014. Јуни 2014.  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
Процењена вредност је утврђена бази анализе цена, као и увидом у цене преко интернета различитих добављача 
и на основу пораста цена ових производа на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 

 
13 

Ултразвук –  
2 ком 

7.000.000,00 7.000.000,00 512511 Отворени 
поступак 

Јули 
2014. 

Август 
2014. 

Септембар 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних 
понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним 
понуђачима 

 
 

14 

Инструменти за 
превијалиште и 
специјалистичку 

службу 

500.000,00 500.000,00 426913 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Мај 
2014 

Јуни 2014. Јули 2014.  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
Процена је извршена на основу потреба из 2013.године и провером цена код  добављача и путем интернета, узет 
је у обзир и раст цена на мало и курс еур-а. 

 
 

15 

ЕРГО ТЕСТ за 
инвалидна лица 

2.500.000,00 2.500.000,00 512511 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Август 
2014. 

Септембар 
2014. 

Октобар 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

 
16 

ХОЛТЕР ЕКГ са 
неурокардиологијом 

I sleep apnea 
Baza I 3 rekordera 

3.500.000,00 3.500.000,00 512511 Отворени 
поступак 

Април 
2014. 

Мај 2014. Јуни 2014.  

Разлог и оправданост  



5 
 

набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
17 

Digitalizacija Ro 
aparata  и pack sisteм 

7.000.000,00 7.000.000,00 512511 Отворени 
поступак 

Јуни 
2014. 

Јули 2014. Август 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

 
18 

 

Schirmer test trake, 
Multi 5  i 10 drug 

panel test, хемокулт 
тест 

1.000.000,00 1.000.000,00 426711-
2 
426791 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

 
 
 
 
 

19 

Систем за контролу 
квалитета 

рендгенског 
зрачења са 

комплетним 
прибором  и лап-топ 
компјутер за рад на 

терену који  се 
повезује на умрежен 

систем  

2.500.000,00 2.500.000,00 512531 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Фебруар 
2014. 
 

Март 
2014. 

Април  
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 
на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту. 

 
 
 

Gama-spektrometar 
sa HP Ge detektorom 

i kompletnim 

12.000.000,00 12.000.000,00 512531 Отворени 
поступак 

Април 
2014. 

Јули 2014. Август 
2014. 

 



6 
 

 
20 

softveroma za 
kvalitativnu i 

kvantitativnu analizu i 
virtualnu kalibraciju 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 
на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту. 

 
 

21 

3 дозиметра – ручна 
мерача јачине 

амбијенталне дозе 
јонизујућих зрачења 

1.110.000,00 1.110.000,00 512531 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јун 
2014. 

Јули 2014. Август 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних 
понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним 
понуђачима 

22 Набавка 100 комплета 
ТЛД картица 
___________________ 
Разлог  и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

1.800.000,00 1.800.000,00 512531 Јавна 
набавка 
мале 
вредности 

Јануар 2014. Април 2014. Мај 2014.  

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности и мерења прописаних законом и у оквиру обављања 
делатности  Завода . Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходне године.  

 
 

23 

Рачунарска опрема 
и резервни делови : 
 

1.600.000,00 
 
 
 

1.600.000,00 425222 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Март 
2014. 

Април 
2014. 

Мај 2014.  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Замена постојеће рачунарске опреме и набавка резервних делова услед кварова. Цене су утврђене на бази 
анализе цена у претходној години, увидом у цене преко интернета и на основу пораста цена ових производа на 
тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 

 
 

24 

Канцеларијски 
материјал 

4.000.000,00 4.000.000,00 426111-
1 

Отворени 
поступак 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процењене количине су рађене на бази потрошње у 
претходној години и планиране потрошње у наредној години. Цене су утврђене на бази анализе цена у претходној 
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процењене вредности години, увидом у цене преко интернета и на основу пораста цена ових производа на тржишту (раст цена на мало и 
курс еур-а) 
 

 
 
 

25 

Набавка горива 
 

БМБ,  
Еуродизел,  

ТНГ 

2.500.000,00 2.500.000,00 426411 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

  Ову набавку ће 
спроводити РФЗО 
у складу са 
Уредбом о 
планирању и 
врсти робе и 
услуга за које се 
спровдое 
централизоване 
навне набавке и 
каснијим 
изменама и 
допунама. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процењене количине су рађене на бази потрошње у 
претходној години и планиране потрошње у наредној години. Цене су утврђене на бази анализе цена у претходној 
години, увидом у цене преко интернета и на основу пораста цена ових производа на тржишту (раст цена на мало и 
курс еур-а) 

 
 
 
 
 
 

26 

Набавка 
  
 
 

Лож  уља 

2.000.000,00 2.000.000,00 421224 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Октобар 
2014. 

  Ову набавку ће 
спроводити РФЗО 
у складу са 
Уредбом о 
планирању и 
врсти робе и 
услуга за које се 
спровдое 
централизоване 
навне набавке и 
каснијим 
изменама и 
допунама. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 

За објекте који се греју на лож уље. Процењене количине су рађене на бази потрошње у претходној години и 
планиране потрошње у наредној години. Цене су утврђене на бази анализе цена у претходној години, увидом у 
цене преко интернета и на основу пораста цена ових производа на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 
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27 

Електро материјал, 
водоводно-

канализациони и 
санитарни материјал 

1.200.000,00 1.200.000,00 425117 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Март 
2014. 

Април 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Неопходан материјал за текуће одржавање. Процењене количине су рађене на бази потрошње у претходној 
години и планиране потрошње у наредној години. Цене су утврђене на бази анализе цена из уговора закључених у 
претходној години, увидом у цене преко интернета различитих добављача и на основу пораста цена ових 
производа на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 

 
28 

 
Набавка прозора 

1.000.000,00 1.000.000,00 425112 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

 
 Услуге 20.200.000,00        
 
 

1 

Сервисирање, 
текуће  одржавање 
и поправка опреме 

5.000.000,00 5.000.000,00 425221 
425223 
425224 
425226 

Отворени 
поступак 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Март 2014.  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Редовно одржавање и поправка опреме. Процењене вредности услуга  су рађене на бази уговора у претходној 
години. Цене су утврђене на бази анализе цена у претходној години, увидом у цене различитих добављача и преко 
интернета и на основу пораста цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 

 
 
 
 

2 

Текуће одржавање 
зграда, одржавање 

канализационе, 
водоводне и 

топловодне мреже и 
електро-инсталација 

4.000.000,00 4.000.000,00 425111 
425112 
425113 
425116 
425191 

Отворени 
поступак 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних 
понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним 
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утврђивања 
процењене вредности 
 

понуђачима 

 
 
 

3 

Сервисирање, 
текуће одржавање и 

поправка возила, 
резервни делови, 
мазива и течности 

1.000.000,00 1.000.000,00 425211 
425213 
425212 
425219 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Сукцесивно 
током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка ове услуге неопходна је ради функционисања возног парка. У предвиђене трошкове су урачунате 
аутомеханичарске услуге и делови, аутоелектричарске услуге и делови, вулканизерске услуге, реглажа трапа, 
замена ауспуха, технички преглед, шлеповање возила у квару. С обзиром на старост и пређену километражу 
возила возног парка, сервиси и поправке су хеопходни. Цене су рађене на бази анализе цена из уговора 
закључених у претходним годинама, увидом у цене преко интернета различитих добављача и рачунајући пораст 
цена ових услуга и услуга на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а). 

 
 
 
 

4 

Осигурање 
имовине 

И 
лица зпослених 

у Заводу 

2.000.000,00 2.000.000,00 421511 
421512 
421513 
421521 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

   Ову набавку ће 
спроводити РФЗО 
у складу са 
Уредбом о 
планирању и 
врсти робе и 
услуга за које се 
спровдое 
централизоване 
навне набавке и 
каснијим 
изменама и 
допунама. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање, у складу са законом.  Процењене вредности услуга  су рађене 
на бази уговора у претходној години. Цене су утврђене на бази анализе цена у претходној години, увидом у цене 
различитих добављача и преко интернета и на основу пораста цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало и 
курс еур-а) 

 
 
 

5 

Медијско 
представљање, 

праћење и 
промоција услуга 

Завода 

2.000.000,00 2.000.000,00 423441 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Током 
2014. 
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходне године, као и анализом цена потенцијалних 
понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета или  путем телефонске комуникације са свим потенцијалним 
понуђачима 

 
 

6 

Лабораторијске  
услуге које Завод не 

ради 

3.000.000,00 3.000.000,00 424341 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процењене вредности услуга  су рађене на бази уговора у претходној години. Цене су утврђене на бази анализе 
цена у претходној години, увидом у цене различитих добављача и преко интернета и на основу пораста цена ових 
услуга на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 
 

 
 

7 

Одржавање 
медицинског 

информационог 
система 

700.000,00 700.000,00 423211 
423212 

Јавна 
набавка мале 
вредности 

Јануар 
2014. 

Фебруар 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Процењене вредности услуга  су рађене на бази уговора у претходној години. Цене су утврђене на бази анализе 
цена у претходној години, увидом у цене различитих добављача и преко интернета и на основу пораста цена ових 
услуга на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а) 

 
 

8 

Услуге 
акредитационог 

тела 

1.500.000,00 1.500.000,00 424911 Преговарачки 
поступак  

Март 
2014. 

Април 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 

Процењене вредности услуга  су рађене на бази искуства из 2013.године, узет је у обзир пораст цена на мало. 

 
 

9 

Сервисирање и 
еталонирање 

апарата 

1.000.000,00 1.000.000,00 423911 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Март 
2014. 

Април 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 

Процењене вредности услуга  су рађене на бази искуства из 2013.године, узет је у обзир пораст цена на мало. 

 Радови 3.000.000,00        
 

1 
Санација крова – 

 ЕИ диспанзер, амб. 
Нитекс и Јастебац 

3.000.000,00 3.000.000,00 425114 Јавна 
набавка мале 
вредности 

Мај 
2014. 

Јуни 2014. Јули 2014.  

Разлог и оправданост Цене су утврђене на бази анализе цена у претходној години, увидом у цене различитих добављача и 
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набавке; начин 
утврђивања 

потенцијалних понуђача, као и преко интернета и на основу пораста цена ових услуга на тржишту (раст цена на 
мало и курс еур-а) 

 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 

 
 

Редни 
број 

 
 

Предмет набавке 
 

 
Процењена 

вредност 
(укупно, по 
годинама) 

 
Планирана средства  

(без ПДВ-а) 
_____________________ 
     
     Износ               Конто 

 
 

Основ за 
изузеће 

Оквирни датум 
 

_________________________________ 
 
Покретања         Закључења       Извршења 
   поступка              уговора             уговора 

 
 

Напомена 
 
 
 

 УКУПНО 5.276.000,00        
 Добра 1.776.000,00        
 

1 
Апарат за 

испирање ува 
46.000,00 46.000,00 512511 Члан 39. ст. 

2. ЗЈН 
Јули 2014. Август 

2014. 
Септембар 
2014. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 
на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на 
основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података. 

2  Стерилизатори 
 комада 3 

350.000,00 350.000,00 512511 Члан 39. ст. 
2. ЗЈН 

Јуни 2014. Јули 2014. Август 
2014. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 
на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на 
основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података. 

3 Апарат  за 
оксигену терапију 

– комада     3 

240.000,00 240.000,00 512511 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Април 
2014. 

Мај 2014. Јуни 2014.  
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Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена вредности је утврђена 
на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на 
основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података. 

4 Набавка клима 
уређаја -  5 ком 

150.000,00 150.000,00 52212 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Март 2014. Април 
2014. 

Мај 2014.  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену 
пораста цена на тржишту, као и на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података. 

5 Набавка 
амбалаже за 

медицински отпад 
– кесе и канте 

200.000,00 200.000,00 426711-2 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Фебруар 
2014. 

Март 
2014. 

Суксецивно 
током 
2014. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену 
пораста цена на тржишту, као и на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података. 

6 Годишња лиценца 
за антивирусни 

програм 

150.000,00 150.000,00 423399-1 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Март 2014. Април 
2014. 

Током 
2014. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
 

 Процена вредности је утврђена на основу набавке из 2013.год.,  анализе цена различитих понуђача преко 
интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања 
података. 

7 Стручна  
литература 

250.000,00 250.000,00 426311 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Фебруар 
2014 

Март 2014 Током 
2014. 

 

Разлог и Процена вредности је утврђена на основу набавке из 2013.год.,  анализе цена различитих понуђача преко 
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оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања 
података. 

8 Набавка металних 
полица, касета  и 
ормана 

390.000,00 390.000,00 512211 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Април 
2014 

Мај 2014. Јуни 2014.  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника 
потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим 
потенцијалним понуђачима 

 Услуге 3.500.000,00        
1 Видео надзор 300.000,00 300.000,00 424911 Члан 39. ст.  

2. ЗЈН 
Март 2014. Април 

2014. 
Током 
2014. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Процена вредности је утврђена на основу набавке из 2013.год.,  анализе цена различитих понуђача преко 
интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања 
података. 

2. Ресертификација 
ИСО стандарда 

9001:2008 

200.000,00 200.000,00 424911 Члан 39. ст.  
2. ЗЈН 

Мај 2014. Мај 2014. Мај 2014.  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
 

Процена вредности је утврђена на основу набавке из 2013.год.,  анализе цена различитих понуђача преко 
интернета и процену пораста цена на тржишту, као и на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања 
података. 

3. Фиксни телефон, 
мобилна 

телефонија и 
интернет 

3.000.000,00 3.000.000,00 421411 
421412 
421414 

Уговор са 
Телекомом 
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Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 

Процењена вредност је утврђена на основу обима пружених услуга у 2013.години по основу Уговора са 
добављачем 
 

 

Korisnik
Typewritten Text

Korisnik
Typewritten Text

Korisnik
Typewritten Text

Korisnik
Typewritten Text

Korisnik
Typewritten Text

Korisnik
Typewritten Text

Korisnik
Typewritten Text


	18-1 Resenje GV - Plan rada ZZZZ radnika
	18-2 Resenje SG - Plan rada ZZZZ radnika
	18-3 Odluka UO - Plan rada ZZZZ radnika
	18-4 Plan rada ZZZZ radnika za 2014
	18-5 Plan javnih nabavki i nabavki za 2014



