
План јавних набавки за 2018. годину 
т

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки Института за 
кардиоваскуларне болести 
"Дедиње"  за 2018. г.

28.03.2018

Измена број: 1 14.06.2018

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

1,953,349,455

са ПДВ-ом

2018 838,286,957

добра 1,836,391,455

1.1.1 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД,  ради обављања 
здравствене заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
У складу са Планом рада за 2018.г.  И упоредивих података о висини трошкова у претходним годинама.
интерни број поступка: 1.1.1; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал,  штампани 
обрасци, тонери и папир за медицинске 
дијагностичке уређаје

4,200,000

По годинама: 
2018-3,150,000

Канцеларијски материјал,  штампани 
обрасци, тонери и папир за медицинске 
дијагностичке уређаје

ОРН:
22900000    
30125110    
30190000    
33198000    

4261003,150,000 3,780,000

1.1.2 3
2018

4
2018

отворени 
поступак

2
2019

Претходно обавештење. 
Овом набавком обухваћене су обустављене партије из раније спроведених поступака број ЈН-33/17 и ЈН-34/17 из 2017. године
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
Из претходно спроведених отворених поступака јавних набавки у току 2017.г.
интерни број поступка: 1.1.2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Каблови за
 ПМ, потрошни за екк,  потрошни материјал 
за стерилизацију водоник пероксидом

4,090,000

По годинама: 
2018-3,408,333

Медицински потрошни материјал: Каблови за
 ПМ, потрошни за екк,  потрошни материјал 
за стерилизацију водоник пероксидом

ОРН:
33140000    

4267002,000,000 2,400,000
4269001,408,333 1,690,000

Страна 1 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.3 3
2018

4
2018

отворени 
поступак

4
2020

Претходно обавештење, оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.3; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Хируршке 
рукавице стерилне и нестерилне
18,330,000

По годинама: 
2018-6,873,750

Медицински потрошни материјал: Хируршке 
рукавице стерилне и нестерилне

ОРН:
18424300    
33141420    

4267006,873,750 8,248,500

1.1.4 3
2018

4
2018

отворени 
поступак

4
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.4; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал:  Потрошни 
материјал и реагенси за трансфузиолошку 
лабораторију и за гасне анализе

109,000,000

По годинама: 
2018-40,875,000

Медицински потрошни материјал:  Потрошни 
материјал и реагенси за трансфузиолошку 
лабораторију и за гасне анализе

ОРН:
33140000    
33696500    

42670038,875,000 46,650,000
4269002,000,000 2,400,000

1.1.5 3
2018

4
2018

отворени 
поступак

4
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу набавних цена из претходне године  и актуелних цена које  други наручиоци објављују кроз обавештење о закљученом уговору и које су  
доступне на Порталу УЈН.
интерни број поступка: 1.1.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Уградни 
материјал у кардиохирургији - пумпе за 
механичку потпору  рада срца

63,630,000

По годинама: 
2018-47,722,500

Медицински потрошни материјал: Уградни 
материјал у кардиохирургији - пумпе за 
механичку потпору  рада срца

ОРН:
33140000    
33182000    

42670047,722,500 52,500,000

1.1.6 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

8
2018

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.6; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Болничка постељина, хируршки веш  и 
униформе за особље
3,330,000

По годинама: 
2018-3,330,000

Болничка постељина, хируршки веш  и 
униформе за особље

ОРН:
    LA16
18110000    

33190000    

4261003,300,000 4,000,000

Страна 2 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.7 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходне  рачунарске опреме за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене 
заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
Истраживањем тржишта, прибављањем информативних понуда.
интерни број поступка: 1.1.7; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Рачунарска опрема833,000

По годинама: 
2018-833,000

Рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

512200833,000 1,000,000

1.1.8 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.8; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: ртг 
филмови, потрошни материјал за дозирање 
контраста за ињекторе

12,000,000

По годинама: 
2018-8,000,000

Медицински потрошни материјал: ртг 
филмови, потрошни материјал за дозирање 
контраста за ињекторе

ОРН:
32354110    
33124210    
33140000    

4267008,000,000 9,600,000

1.1.9 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.9; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Хируршки 
конции  и остали материјал за затварање 
оперативног поља

84,600,000

По годинама: 
2018-28,200,000

Медицински потрошни материјал: Хируршки 
конции  и остали материјал за затварање 
оперативног поља

ОРН:
33140000    
33141120    
33141125    
33141127    

42670028,200,000 31,020,000

1.1.10 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.10; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Остали 
уградни материјал - клипсеви и мрежице
2,390,000

По годинама: 
2018-1,593,333

Медицински потрошни материјал: Остали 
уградни материјал - клипсеви и мрежице

ОРН:
33140000    
33141122    

4267001,593,333 1,753,333

Страна 3 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.11 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.11; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал:
Потрошни материјал за електрофизиолошка 
испитивања и аблације

200,000,000

По годинама: 
2018-66,666,667

Медицински потрошни материјал:
Потрошни материјал за електрофизиолошка 
испитивања и аблације

ОРН:
33124130    
33140000    

42670066,666,667 76,666,667

1.1.12 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења горива за санитетска и путничка возила за свакодневно обављање активности предвиђених Планом рада за
 2018. годину.
На основу актуелних цена за бензин и дизел гориво.
интерни број поступка: 1.1.12; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за саобраћај -  бензин и дизел 
гориво за моторна возила
750,000

По годинама: 
2018-375,000

Материјал за саобраћај -  бензин и дизел 
гориво за моторна возила

ОРН:
09132100    
09134200    

426400375,000 450,000

1.1.13 6
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.13; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: 
Мониторинг сетови, шприцеви и игле
11,435,000

По годинама: 
2018-5,717,500

Медицински потрошни материјал: 
Мониторинг сетови, шприцеви и игле

ОРН:
33140000    
33141310    

33141320    
33195000    

4267005,717,500 6,646,000

1.1.14 6
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.14; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: 
Реагенси и потрошни материјал за 
биохемијску, хематолошку и имунолошку 
лабораторију

50,650,000

По годинама: 
2018-12,662,500

Медицински потрошни материјал: 
Реагенси и потрошни материјал за 
биохемијску, хематолошку и имунолошку 
лабораторију

ОРН:
33140000    

33696500    

42670012,662,500 1,519,500

Страна 4 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.15 4
2018

5
2018

отворени 
поступак

5
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.15; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Потрошни 
материјал за дијализу
10,360,000

По годинама: 
2018-3,021,667

Медицински потрошни материјал: Потрошни 
материјал за дијализу

ОРН:
33181500    

4267003,000,000 3,300,000
42690021,667 23,833

1.1.16 6
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују,  у  релацији са  Планом 
рада за 2018. г.
интерни број поступка: 1.1.16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Средства 
за дезинфекцију
9,500,000

По годинама: 
2018-4,750,000

Медицински потрошни материјал: Средства 
за дезинфекцију

ОРН:
33631600    

4267004,750,000 5,345,000

1.1.17 8
2018

9
2018

отворени 
поступак

9
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада Института.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових производа, а све у  релацији са  Планом рада Института.
интерни број поступка: 1.1.17; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Потрошни 
материјал за инвазивну кардиоваскуларну 
дијагностику и  лечење

221,000,000

По годинама: 
2018-36,833,333

Медицински потрошни материјал: Потрошни 
материјал за инвазивну кардиоваскуларну 
дијагностику и  лечење

ОРН:
33124130    
33140000    

42670036,833,333 42,358,333

1.1.18 5
2018

6
2018

отворени 
поступак

6
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових производа, а све у  релацији са  Планом рада Института.
интерни број поступка: 1.1.18; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал :  Остали 
уградни материјал:  Оклудери
43,000,000

По годинама: 
2018-12,541,667

Медицински потрошни материјал :  Остали 
уградни материјал:  Оклудери

ОРН:
33140000    
33184300    

42670012,541,667 13,795,833

Страна 5 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.19 10
2018

11
2018

отворени 
поступак

11
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових производа, а све у  релацији са  Планом рада Института
интерни број поступка: 1.1.19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал за 
вантелесни кровоток и остали потрошни 
материјал за извођење кардиохируршких 
процедура

30,625,000

По годинама: 
2018-1,276,042

Медицински потрошни материјал за 
вантелесни кровоток и остали потрошни 
материјал за извођење кардиохируршких 
процедура

ОРН:
33140000    

33186000    

4267001,000,000 1,200,000
426900276,042 331,250

1.1.20 8
2018

9
2018

отворени 
поступак

9
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових производа, а све у  релацији са  Планом рада Института
интерни број поступка: 1.1.20; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицинска пластика за анестезију и остали 
потрошни материјал
112,000,000

По годинама: 
2018-18,666,667

Медицинска пластика за анестезију и остали 
потрошни материјал

ОРН:
33140000    

42670018,666,667 20,906,667

1.1.21 9
2018

10
2018

отворени 
поступак

10
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходних медицинских гасова за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене 
заштите, у складу са Планом рада.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, а све у  релацији са  
Планом рада Института
интерни број поступка: 1.1.21; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински гасови11,620,000

По годинама: 
2018-1,452,500

Медицински гасови

ОРН:
24111500    

4267001,400,000 1,540,000
42690052,500 60,000

1.1.22 10
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања безалкохолних напитака за интерне потребе Клуба Института.
На бази истраживања тржишта.
интерни број поступка: 1.1.22; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Безалкохолни напици и слично (за потребе 
Клуба ИКВБ Дедиње)
840,000

По годинама: 
2018-140,000

Безалкохолни напици и слично (за потребе 
Клуба ИКВБ Дедиње)

ОРН:
15800000    
15900000    

426800140,000 168,333

Страна 6 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.23 11
2018

12
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног  техничког материјала (водоводни, електроинсталациони, молерски, браварски, и сл....) 
ради редовног одржавања објекта  ИКВБД.
Истраживањем тржишта за ову врсту добара.
интерни број поступка: 1.1.23; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Потрошни материјал за одржавање објекта 
ИКВБ „Дедиње“
4,000,000

По годинама: 
2018-1,000,000

Потрошни материјал за одржавање објекта 
ИКВБ „Дедиње“

ОРН:
44000000    

4269001,000,000 1,200,000

1.1.24 11
2018

12
2018

отворени 
поступак

12
2019

Претходно обавештење.
Набавка је неопходна ради обезбеђивања енергената за грејну сезону 2018/2019.
Истраживањем тржишта.
интерни број поступка: 1.1.24; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Лож уље за грејање објекта ИКВБ Дедиње25,210,000

По годинама: 
2018-2,100,833

Лож уље за грејање објекта ИКВБ Дедиње

ОРН:
09135100    

4212002,100,833 2,520,833

1.1.25 11
2018

12
2018

отворени 
поступак

12
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових производа, а све у  релацији са  Планом рада Института.
интерни број поступка: 1.1.25; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал за општу 
намену и остали потрошни материјал, 
завојни материјал, материјал за 
стерилизацију, потрошни материјал за 
третман медицинског отпада

116,000,000

По годинама: 
2018-2,416,667

Медицински потрошни материјал за општу 
намену и остали потрошни материјал, 
завојни материјал, материјал за 
стерилизацију, потрошни материјал за 
третман медицинског отпада

ОРН:
19640000    
33140000    

33190000    
33198000    
33198200    

4267002,000,000 2,300,000
426900316,667 359,167

426500100,000 120,000

1.1.26 11
2018

12
2018

отворени 
поступак

12
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала - оксигенатора, ради обављања  здравствене заштите у складу са 
Планом рада.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових производа, а све у  релацији са  Планом рада Института
интерни број поступка: 1.1.26; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: 
Оксигенатори
157,260,000

По годинама: 
2018-6,552,500

Медицински потрошни материјал: 
Оксигенатори

ОРН:
33186100    

4267006,552,500 7,208,333

Страна 7 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.27 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2019

Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање лабораторија ИКВБД ради обављања
  здравствене заштите, у складу са Планом рада.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових регистрованих производа, а све у  релацији са  Планом рада Института
интерни број поступка: 1.1.27; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Потрошни 
материјал за биохемијску лабораторију
3,000,000

По годинама: 
2018-2,250,000

Медицински потрошни материјал: Потрошни 
материјал за биохемијску лабораторију

ОРН:
33140000    
33141300    

4267002,250,000 2,700,000

1.1.28 11
2018

12
2018

отворени 
поступак

12
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходних лекова за несметано пружање услуга здравствене заштите и спровођење Плана рада 
Института.
На основу Уредбе о висини цена лекова у РС,  Ценовника лекова са листе објављеног у Сл. Гласнику РС.
интерни број поступка: 1.1.28; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Лекови са  Д листе лекова16,000,000

По годинама: 
2018-1,000,000

Лекови са  Д листе лекова

ОРН:
33600000    

4267001,000,000 1,100,000

1.1.29 11
2018

12
2018

отворени 
поступак

12
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходних лекова ради несметаног пружања услуга здравствене заштите, у складу са Планом рада 
Института.
Истраживањем тржишта, поређењем са подацима објављеним на Порталу УЈН од стране других наручилаца.
интерни број поступка: 1.1.29; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Лекови ван листе лекова24,000,000

По годинама: 
2018-1,000,000

Лекови ван листе лекова 4267001,000,000 1,100,000

1.1.30 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Набавка се спроводи ради несметаног функционисања ИКВБД и обављања здравствене заштите.
На основу пословања из претходних година и у складу са Планом рада за 2018.г.

интерни број поступка: 1.1.30; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Лекови који се 
набављају путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке, Сл. Гласник РС 95/2016; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Лекови са листе лекова149,227,273

По годинама: 
2018-149,227,273

Лекови са листе лекова

ОРН:
33600000    

426700149,227,273 164,150,000

Страна 8 од 15Датум штампе: 15.06.2018 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.31 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка
Набавка се спроводи  у циљу обезбеђивања неопходног потрошног материјала за несметано функционисање ИКВБД ради обављања  здравствене
 заштите, у складу са Планом рада.
У складу са Планом рада за 2018.г.

интерни број поступка: 1.1.31; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Лекови - контрасти,  који
 се набављају путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке, Сл. Гласник РС 95/2016; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Лекови са листе лекова: Контрасти23,670,000

По годинама: 
2018-23,670,000

Лекови са листе лекова: Контрасти

ОРН:
33600000    

42670023,670,000 26,037,000

1.1.32 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходним годинама.

интерни број поступка: 1.1.32; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: 
Пејсмејкери и електроде
60,891,818

По годинама: 
2018-60,891,818

Медицински потрошни материјал: 
Пејсмејкери и електроде

ОРН:
33182000    

42670060,891,818 66,981,000

1.1.33 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
Процена вредности извршена је од стране РФЗО.

интерни број поступка: 1.1.33; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Уградни 
материјал у кардиохирургији
63,340,000

По годинама: 
2018-63,340,000

Медицински потрошни материјал: Уградни 
материјал у кардиохирургији

ОРН:
33182220    

42670063,340,000 69,674,000

1.1.34 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
Процену вредности врши РФЗО.

интерни број поступка: 1.1.34; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Коронарни 
стентови
71,490,909

По годинама: 
2018-71,490,909

Медицински потрошни материјал: Коронарни 
стентови

ОРН:
33184500    

42670071,490,909 78,640,000
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1.1.35 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
Процену вредности врши РФЗО.

интерни број поступка: 1.1.35; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Каротидни 
и периферни стентови
21,603,636

По годинама: 
2018-21,603,636

Медицински потрошни материјал: Каротидни 
и периферни стентови

ОРН:
33184500    

42670021,603,636 23,764,000

1.1.36 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
Процену вредности врши РФЗО.

интерни број поступка: 1.1.36; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: 
Васкуларни графтови и ендоваскуларни 
стент графтови

27,096,364

По годинама: 
2018-27,096,364

Медицински потрошни материјал: 
Васкуларни графтови и ендоваскуларни 
стент графтови

ОРН:
33184500    

42670027,096,364 29,806,000

1.1.37 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Централизована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
Процену вредности врши РФЗО.

интерни број поступка: 1.1.37; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: 
Аутотрансфузиони системи/сетови за 
интраоперативно спашавање крви

23,545,455

По годинама: 
2018-23,545,455

Медицински потрошни материјал: 
Аутотрансфузиони системи/сетови за 
интраоперативно спашавање крви

ОРН:
33194220    

42670023,545,455 25,900,000

1.1.38 1
2018

1
2018

отворени 
поступак

1
2019

Цетрализована јавна набавка.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
Процену вредности врши РФЗО.

интерни број поступка: 1.1.38; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Потрошни материјал  
који се набавља путем централизованих јавних набавки по Уредби о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал: Балон 
катетери
31,000,000

По годинама: 
2018-31,000,000

Медицински потрошни материјал: Балон 
катетери

ОРН:
33124210    

42670031,000,000 34,100,000
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1.1.39 5
2018

6
2018

отворени 
поступак

6
2019

Претходно обавештење.
Ради обављања редовне делатности - пружања услуга здравствене заштите у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години, актуелних података  са Портала ЈН које други наручиоци објављују, истраживањем тржишта 
нових  регистрованих производа, а све у  релацији са  Планом рада Института
интерни број поступка: 1.1.39; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјал за 
ендоскопске процедуре
1,818,000

По годинама: 
2018-1,060,500

Медицински потрошни материјал за 
ендоскопске процедуре

ОРН:
33140000    

4267001,060,500 1,166,667

1.1.40 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Неопходна куповина и израда по мери разног намештаја за потребе више одељења и служби.
Истраживањем тржишта за ову врсту добара.
интерни број поступка: 1.1.40; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Намештај1,000,000

По годинама: 
2018-1,000,000

Намештај

ОРН:
39000000    

5122001,000,000 1,200,000

1.1.41 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Ради повећања и унапређења безбедности имовине и запослених.
Истраживањем тржишта и прибављањем информативних понуда.
интерни број поступка: 1.1.41; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Систем видео надзора1,375,000

По годинама: 
2018-1,375,000

Систем видео надзора

ОРН:
32323500    

5100001,375,000 1,650,000

1.1.42 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Ради унапређења евиденције радног времена  запослених и  обрачуна зарада.
Истраживањем тржишта и прибављањем информативних понуда.
интерни број поступка: 1.1.42; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Систем евиденције радног времена 
запослених
700,000

По годинама: 
2018-700,000

Систем евиденције радног времена 
запослених

ОРН:
35123200    

510000700,000 840,000

1.1.43 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Због дотрајалости постојећег, неопходно је занављање бојлера за санитарну потрошну воду.
Истраживањем тржишта и прибављањем информативних понуда.
интерни број поступка: 1.1.43; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Бојлер за санитарну потрошну воду, са 
демонтажом постојећег и уградњом новог 
бојлера

900,000

По годинама: 
2018-900,000

Бојлер за санитарну потрошну воду, са 
демонтажом постојећег и уградњом новог 
бојлера

ОРН:
39715000    

510000900,000 1,080,000

1.1.44 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Због дотрајалости постојећих УПС-ева, потребна је набавка нових.
Истраживањем тржишта и прибављањем информативних понуда.
интерни број поступка: 1.1.44; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Уређаји за беспрекидно напајање (набавка 
нових и замена постојећих)
3,000,000

По годинама: 
2018-3,000,000

Уређаји за беспрекидно напајање (набавка 
нових и замена постојећих)

ОРН:
31154000    

5100003,000,000 3,600,000
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1.1.45 4
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Ради увођења акредитације, неопходно је набавити разне обележиваче просторија.
Истраживањем тржишта и прибављањем информативних понуда.
интерни број поступка: 1.1.45; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Табле, плочице и ознаке за обележавање 
просторија (ради акредитације)
1,500,000

По годинама: 
2018-1,500,000

Табле, плочице и ознаке за обележавање 
просторија (ради акредитације)

ОРН:
35121600    

4261001,000,000 1,200,000
426900500,000 600,000

1.1.46 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2018

Неопходно занављање возног парка за сопствене потребе, ради расходовања постојећа 2 возила.
Истраживањем тржишта и обезбеђивањем информативних понуда
интерни број поступка: 1.1.46; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 14.06.2018; план: План набавки Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"  за 2018. г. од 28.03.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На V седници  Управног одбора ИКВБ „Дедиње“, одржаној дана 14.06.2018. године, донета је Одлука број 3016 о продаји 2 (два) расходована путничка возила која су у 
власништву Института као и Одлука  број 3017 о набавци 2 (два) нова путничка возила за сопствене потребе Института из сопствених прихода, због чега се  у план јавних набавки додаје 
нови поступак.

Путничко возило (2 комада)4,580,000

По годинама: 
2018-4,580,000

Путничко возило (2 комада)

ОРН:
34110000    

512114,583,333 5,500,000

услуге 116,958,000

1.2.1 4
2018

4
2018

отворени 
поступак

4
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи ради обезбеђивања чистог болничког веша,  ради  пружања услуга здравствене заштите, у складу са Планом рада за 2018.г.
На основу података о пословању у претходној години и Плана рада за 2018.г.
интерни број поступка: 1.2.1; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге прања и пеглања болничког веша19,165,000

По годинама: 
2018-7,186,875

Услуге прања и пеглања болничког веша

ОРН:
98312000    

4236007,186,875 8,625,000

1.2.2 12
2018

1
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2020

Наручилац не поседује сопствене кадровске капацитете за ову врсту услуга, због чега је неопходна набавка ове врсте услуга.
На основу података о пословању у претходној години.
интерни број поступка: 1.2.2; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге физичко - техничког обезбеђења 
објеката ИКВБ Дедиње
2,000,000

По годинама: 
2018-2,000,000

Услуге физичко - техничког обезбеђења 
објеката ИКВБ Дедиње

ОРН:
79700000    

4213002,000,000 2,400,000

1.2.3 9
2018

11
2018

отворени 
поступак

11
2019

Претходно обавештење.
Набавка се спроводи ради обезбеђења услуга осигурања имовине и лица  ИКВБ Дедиње за период од 12 месеци, у складу са планом рада за 
2018.г.
На основу пословања у претходној години.
интерни број поступка: 1.2.3; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге осигурања имовине и лица11,250,000

По годинама: 
2018-3,750,000

Услуге осигурања имовине и лица

ОРН:
90900000    

4215003,750,000 4,500,000
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1.2.4 10
2018

10
2018

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

10
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења услуга одржавања пословног програмског пакета који поседује ИКВБД, за период од 12 месеци и у складу 
са Планом рада за 2018.г.
На основу висине трошкова,  за ову врсту услуга,  из претходне године.
интерни број поступка: 1.2.4; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или 
из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера2,400,000

По годинама: 
2018-600,000

Услуге одржавања софтвера

ОРН:
72267100    

423200600,000 720,000

1.2.5 11
2018

12
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђивања услуга мобилне телефоније, за потребе запослених за период од 12 месеци.
На основу висине трошкова из претходног периода.
интерни број поступка: 1.2.5; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге мобилне телефоније375,000

По годинама: 
2018-31,250

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64200000    
64212000    

42140031,250 37,500

1.2.6 6
2018

7
2018

отворени 
поступак

7
2019

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 1 година.
Набавка се спроводи ради обезбеђивања услуга организовања службених путовања, конгреса, саветовања запослених, које укључују све трошкове
 који се односе на реализацију тог путовања.
Процена вредности утврђена је на основу опредељених средстава за ту намену у 2018.г.
интерни број поступка: 1.2.6; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге посредовања у организацији 
путовања на конгресе, семинаре, курсеве, 
студијска путовања и стручне састанке

13,435,000

По годинама: 
2018-6,717,500

Услуге посредовања у организацији 
путовања на конгресе, семинаре, курсеве, 
студијска путовања и стручне састанке

ОРН:
55110000    
63512000    

4220003,717,500 3,717,500
4233003,000,000 3,000,000

1.2.7 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Закон о безбедности и заштите на раду обавезује послодавца да запослене у зони јонизујућег зрачења шаље на обавезне лекарске прегледе и 
дозиметријску контролу, с обзиро да предметна делатност није у обиму сопствених капацитета.
На основу висине трошкова за предметне услуге у претходној години.
интерни број поступка: 1.2.7; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге дозиметријске контроле, лекарски 
прегледи и остале мере заштите запослеих у
 зони зрачења

800,000

По годинама: 
2018-466,667

Услуге дозиметријске контроле, лекарски 
прегледи и остале мере заштите запослеих у
 зони зрачења

ОРН:
85100000    

424300466,667 466,667

1.2.8 9
2018

11
2018

отворени 
поступак

11
2020

Претходно обавештење. Оквирни споразум - 2 године.
Набавка се спроводи ради обезбеђења услуга текућег одржавања и поправки  медицинске и лабораторијске опреме, у складу са Планом рада за 
2018.г.
На основу висине трошкова у претходној години.
интерни број поступка: 1.2.8; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања и поправки медицинске, 
лабораторијске и остале пратеће опреме
56,000,000

По годинама: 
2018-4,666,667

Услуге одржавања и поправки медицинске, 
лабораторијске и остале пратеће опреме

ОРН:
50400000    

4252003,666,667 4,400,000
4269001,000,000 1,200,000
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1.2.9 9
2018

11
2018

отворени 
поступак

11
2019

Претходно обавештење.
Ради обављања редовне делатности неопходно је обезбедити одржавање разне немедицинске опреме.
На основу висине трошкова из претходне године.
интерни број поступка: 1.2.9; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања и поправки разне 
немедицинске опреме
2,700,000

По годинама: 
2018-450,000

Услуге одржавања и поправки разне 
немедицинске опреме

ОРН:
50000000    

425100450,000 540,000

1.2.10 10
2018

12
2018

отворени 
поступак

12
2019

Претходно обавештење.
За текуће одржавање и поправке опреме за грејање, хлађење и вентилацију у објекту ИКВБ Дедиње.
На основу висине трошкова из претходне године.
интерни број поступка: 1.2.10; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања термотехничке опреме и 
инсталација ИКВБ "Дедиње"
4,200,000

По годинама: 
2018-350,000

Услуге одржавања термотехничке опреме и 
инсталација ИКВБ "Дедиње"

ОРН:
50000000    

425100350,000 416,667

1.2.11 9
2018

11
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења услуга поправке и одржавања возила возног парка ИКВБД за период од 12 месеци.
На основу података о просечним трошковима.
интерни број поступка: 1.2.11; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге текућег одржавања и поправке  
возила
700,000

По годинама: 
2018-116,667

Услуге текућег одржавања и поправке  
возила

ОРН:
50000000    

425100116,667 140,000

1.2.12 11
2018

12
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Набавка се спроводи ради обезбеђења услуга текућег одржавања и поправки лифотва у објекту ИКВБД, за период од 12 месеци.
На основу висине трошкова у претходном периоду.
интерни број поступка: 1.2.12; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге текућег одржавања и поправке 
лифтова
1,300,000

По годинама: 
2018-108,333

Услуге текућег одржавања и поправке 
лифтова

ОРН:
50000000    

425100108,333 130,000

1.2.13 6
2018

7
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2019

Набавка је неопходна ради редовног одржавања ПП апарата,  централе и система за дојаву пожара
На основу просечних трошкова за ову врсту услуга из ранијег периода.
интерни број поступка: 1.2.13; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге текућег одржавања и поправке 
опреме за ПП заштиту
1,000,000

По годинама: 
2018-500,000

Услуге текућег одржавања и поправке 
опреме за ПП заштиту

ОРН:
50000000    

425100500,000 600,000

1.2.14 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Набавка је неопходна ради текућег одржавања и поправки биро опреме и рачунарске опреме.
На основу висине трошкова за ову врсту услуга у претходном периоду.
интерни број поступка: 1.2.14; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања  опреме за комуникацију и
 рачунарске опреме
800,000

По годинама: 
2018-466,667

Услуге одржавања  опреме за комуникацију и
 рачунарске опреме

ОРН:
50000000    

425100466,667 560,000
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1.2.15 4
2018

5
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

Због недостатка архивског простора у објекту ИКВБД, неопходно је спровести набавку предметних услуга ради архивирања разне документације 
која се у складу са важећим позитивним прописима РС чува више година.
На основу висине трошкова из претходног периода.
интерни број поступка: 1.2.15; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале административне услуге 
(архивирање документације)
833,000

По годинама: 
2018-485,917

Остале административне услуге 
(архивирање документације)

ОРН:
98000000    

423100485,917 583,333

Место и датум: М.П.
Овлашћено лице:

Проф. др Милован Бојић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 14.06.2018; план: План набавки Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"  за 2018. г. од 28.03.2018
План јавних набавки се мења на начин што се у план јавних набавки добара под редним бројем 46, додаје нови поступак
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