
ПЛАН НАБАВКИ ЗАВОДА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ 

ЗА  2016. ГОДИНУ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред

ни  

бро

ј 

ЈН 

Предмет набавке/ 

 ОРН 

Процењена 

 вредност 

јавне 

набавке 

Планирана 

средствау 

буџету/фин.пл

ану 

 

 

  Врста 

поступка 

 

                Оквирни датум 

Напомена 

(централизација,претходно 

обавештење,основ из 

ЗЈН.....) 

Конто Покретања 

поступка 

Закључења  

уговора 

Трајање 

уговора 

 УКУПНО        

 Добра        

1. Зубарски потрошни 

материјал обликован у 9 

партијаОРН:33141800-8 

1.Ендодонција-33134000-8 

2.Паста за 

девитализацијузуба-

33134000-8 

3.Медицински материјал и 

лекови.-33140000-3 

4.Инструменти за бушење 

и брушење-33136000-2 

5.Материјал за рендген-

33111500-0 

6.Производи за зубну 

протетику-33138000-6 

10227 

 

 

 3632      

180 

 

2009    

 

351 

 

655 

 

1975     

 

535 

426711 Отворени 

поступак 

Март 2016. 

(прва 

половина) 

 

 Мај   2016. 

(прва половина) 

Мај 2016. – 

Мај 2017. 

чл 32. ЗЈН 



7.Материјал за хирургију-

33141125-2 

8.материјал за висил и 

керамику-33138000-6 

9.Материјал за фиксни 

апарат-33141800-8 

485        

 

 

405 

 

Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вред. 

Набавка се спроводи ради обављања основне делатности. 

Процена количинe је извршена на основу  захтева за пријављивање потреба материјала. 

 Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена  уговораиз претходне године, као и увидом цена понуђача преко 

интернета. 

2. Резервни делови 

обликовани у 2 партије-

ОРН:33190000-8 

1.Резервни делови за 

насадне инструменте-

33190000-8 

2.Резервни делови за 

стоматолошку опрему-

33190000-8 

350 

 

 

             183 

 

 

            167 

 

 

 

426912 

 

 

 

 

 

 

 

Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Април 

2016. 

(прва 

половина 

Мај 

2016. 

(друга половина 

Јун 2016.-

Јун 2017. 

чл 39. ЗЈН 

 

 

 

 

 

 

 

Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вред. 

Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања инструмената и опреме ради обављања основне делатности. 

Процена количинe је извршена на основу  захтева за пријављивање потреба резервних делова. 

Процењена вредност је извршена  прикупљањем информација од потенцијалних понуђача. 

3. Зубарски и суб-

специјалистички 

инструменти и апарати 

обликовани у 3 партије 

ОРН:33130000 

1.Стоматолошки уређаји-

1350 

 

 

 

 

650 

426913 Поступак 

јавне набавке 

мале вредности 

Октобар 

2016. 

Новембар 

2016. 

Децембар 

2016. 

чл.39.ЗЈН 



ОРН:33123000 

2.Зубарски ручни 

инструменти-ОРН:33131000 

3.Ортодотски прибор-

ОРН:33135000 

 

570 

 

130 

 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вред. 

Набавка је неопходна ради дотрајалости инструмената и уређаја . 

Процена количинe је извршена на основу  захтева за пријављивање потреба инструментарија. 

Процењена вредност је утврђена на основу прикупљања информација од потенцијалних понуђача. 

4. Стоматолошка јединица-

ОРН:33192410-9 

        1700 512511 Отворени 

поступак 

Јун 2016. Авагуст 2016. 

 

Септембар 

2016. 

Чл.32.ЗЈН. 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вред. 

Набавка се спроводи 

 ради дотрајалости постојеће опреме. 

Процењена вредност је извршена прикупљањем информација потенцијалних понуђача као и информација на интернет 

страницама. 

5. Стоматолошка опрема 

обликована у 14 партија 

ОРН:33126000-9 

1.Хелио лампа-33126000-9 

2.Рефлектор за хируршку 

салу-33126000-9 

3.Аутоклав-33191110-9 

4.Стерилизатор-33191100-6 

5.Технички микромотор за 

хирургију-33126000-9 

6.Кавитрон-33126000-9 

7.Мешач амалгама-

33192410-9 

8.Термокаутер-33126000-9 

9.Вибратор-33126000-9 

 2003 

 

 

                26 

    30 

 

440 

              110 

 

300 

 60 

 

                36 

              120  

                25 

512511 Отворени  

поступак 

Септембар 

2016. 

 

Новембар 

2016. 

Децембар 

2016. 

 

чл 32. ЗЈН 

 



10.Парочистач за технику-

33126000-9 

11.Компресор-33162100-4 

12.Пескара-33126000-9 

13.Комора за рентген-

3311500 

14.технички мотор 

33100000 

85 

              201 

 

122 

 

      288  

              160

  

Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка ј неопходна ради дотрајалости опреме. 

Процењена вредност је извршена прикупљањем информација потенцијалних понуђача. 

 

6. Електрична енергија 

ОРН: 09000000-3 

1400 421211 Оквирни 

споразум 

Март 

2016. 

Април 

2016. 

Мај 

2016-2017. 

 

Централизована 

набавкачл.48. ЗЈН, а у 

складу са Уредбом о 

планирању и врсти роба и 

услуга за које се спроводи 

централизована набавка 

(Сл.гл.РС.БР.119/14)  

 

7. Канцеларијски намештај-

ОРН:39150000 

      520 512211 Јавна набавка 

мале вредности 

Јун 2016. Јул 2016. Август 

2016. 

Чл.39.ЗЈН. 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка ј неопходна ради дотрајалости постојећег у Заводу за стоматологију. 

Процењена вредност је извршена прикупљањем информација потенцијалних понуђача. 

 

8. Електрични апарати-

ОРН:31000000 

730 512212 Јавна набавка 

мале вредности 

Јун 2016. Јул 2016. Август 

2016. 

 

чл.39.ЗЈН. 



 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради дотрајалости опреме која је потребна за обављање основне делатности. 

Процењена вредност је извршена прикупљањем информација потенцијалних понуђача. 

 

9. Набавка аутомобила на 

лизинг-ОРН:34100000 

           1700 512111 Јавна набавка 

мале вредности 

 Јул 2016. Август 2016. Септембар 

2016. 

чл.39.ЗЈН. 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка јепотребна ради бржег и бољег обављања основне делатности. 

Процењена вредност је извршена прикупљањем информација потенцијалних понуђача. 

 

10. Канцеларијсјке машине и 

опрема обликована у 2 

партије-ОРН:30100000 

1.Компјутер 

2.Софтвер 

             690 

 

 

             190 

             500 

 

 

 

  512221 

   515111  

Јавна набавка 

мале 

вредности 

Мај 2016. Јун 2016. Јул 2016. Чл.39.ЗЈН. 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради дотрајалости опреме а ради бржег и бољег обављања основне делатности, 

Процењена вредност је извршена на основу цене потенцијалних понуђача. 

 Радови         

1. Грађевински радови 

обликовани у 2 партија 

ОРН:215141-7 

1.Грађевинско занатски 

радови-45400000-1 

2.Хидротехничке 

инсталације-45332000-3 

 

         4000 

 

 

         3340 

 

         660 

 

 

511300 Јавна набавка 

мале вредности 

Септембар 

2016. 

(прва 

половина) 

Децембар 

2016. 

(друга 

половина) 

Март 

2017. 

чл 39. ЗЈН. 



Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вред 

Набавка је неопходна ради адаптације дела стоматологије за пружање услуга у ОП блоку лицима са посебним потребама 

Процењена вредност је извршена на основу главног пројекта адаптације дела објекта стоматологије од стране Агенције за 

архитектонско деловање. 

 Услуге        

1. Сервисирање и одржавање 

медиционске опреме 

ОРН:50000000-5 

1500 425251 Поступак 

јавне набавке 

мале вредности 

Јун 

2016. 

(прва 

половина) 

Јули 

2016. 

(друга 

половина) 

Август 

 2016.-2017. 

чл 39. ЗЈН 

Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања опреме ради обављања основне делатности. 

Процењена вредност је извршена  на основу анализе  цена из претходних уговора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни  

број набавке 

Предмет набавке 

 

Процењена 

 вредност 

 

Планирана  

средства 

    (без ПДВ-а) 

 

  Основ за 

изузеће 

 

                Оквирни датум 

Напомена 

 

 

 

 

 

Конто 

Покретања 

поступка 

Закључења  

уговора 

Трајање 

уговора 

 УКУПНО        

 ДОБРА        

1. Канцеларијски 

материјал 

 

 

ОРН:30192000-0 

350 426111 Члан 

39.став 2. 

ЗЈН. 

 Септембар 

2016. 

Децембар 

2016. 

На основу чл.27. Закона о 

професионалној 

рехабилитацији и 

запошљавању особа са 

инвалидитетом – 

“Сл. гл. 32/13” 

 Разлог и 

оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради фактурисања услуга  и других послова  запослених  у Заводу. 

Процењена вредност је утврђена на основу анализе уговора из претходног периода. 

Количина је утврден на основу захтева за пријављивљње потреба материјала. 

2. Материјал за 

одржавање хигијене 

ОРН: 33700000-7 

490 426811 Члан 

39.став 2. 

ЗЈН.  

Фебруар 

2016. 

Фебруар 

2016. 

Фебруар 

2016-2017. 

 

 Разлог и 

оправданост 

набавке;начин 

Набавка је неопходна ради одржавања хигијене у ординацијама и службама. 

Количина је утврђена на основу захтева за пријављивање потреба материјала.  

Процењена вредност је извршена на основу уговора претходних година. 



утврђивања 

процењене 

вредности 

 

 

 

 

3. Радне униформе-

ОРН:18110000 

400 426123 Члан 

39.став 2. 

ЗЈН.  

Maj 

2016. 

Maj 

2016. 

Јун 

2016-2017. 

 

 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради дотрајалости  униформи, а ради  побољшања услова рада. 

Процењена вредност је извршена на основу цена потенцијалних понуђача. 

            Услуге  

1. Здравствене услуге 

ОРН: 85100000-0 

280 424300 Члан. 7. став 

1. 

тачка1.ЗЈН. 

 Фебруар 

2016.. 

Децембар 

2016. 

На основу постојећих 

уговора . 

 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Услуга је потребна ради испитивања  индивидуалног излагања спољашњем фотонском зрачењу професионслно изложених 

лица помоћу термолуминесцентних дозиметара. 

Процењена вредност је утврдена анализом постојећег уговора. 

2.  

Одржавање 

рачунарскае 

опреме 

ОРН:50312000-5 

150 425222 Члан 

39.став 2.  

ЗЈН. 

   На основу постојећег 

уговора за одржавање 

рачунарске опреме. 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

 

Одржавање компјутера је неопходно ради ефикаснијег рада а у циљу побољшања услуга основне делатности. 

Процењена вредност је извршена увидом и анализом цена из постојећег уговора. 



 

 

3. Одржаванје 

софтверских 

програма 

ОПН:72260000 

               490 423221 Члан 39.став 

2.ЗЈН. 

Март 2016.   На основу постојећег 

уговора за одржаване 

софтверске опреме. 

 Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењене 

вредности 

Одржавање програма је неопходно ради ефикаснијег рада а у циљу побољшања услуга основне делатности. 

Процењена вредност је извршена увидом и анализом цена из постојећег уговора. 

3. Осигурање имовине 

и лица: ОРН: 

66510000-8 

               292 421500 Члан 

39.став 2.  

ЗЈН. 

Фебруар 

2016. 

Фебруар 

2016. 

Фебруар 

2016-2017. 

 

 

 

Разлог и оправданост 

набавке;начин 

утврђивања 

процењеневредности 

Осигурање је потребно ради заштите запослених и имовине завода . 

Процењена вредност је извршена увидом и анализом цена из постојећег уговора. 

     

 

 

 

 

  

      Датум                                       МП       Директор   

28.01.2016.год                                                               Проф.др Ранко Голијанин   

     


