
План јавних набавки за 2017. годину 
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2017. годину 31.1.2017

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

1.293.210.000

са ПДВ-ом

2017 1.293.210.000

добра 1.264.412.000

1.1.1 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Оквирно време покретања поступка јавне набавке 5/2017 - тонери и 10/2017 - канцеларијски материјал
Набавка се спроводи због обављања редовних активности Института
На основу извршених испорука добара из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Канцеларијски материјал1.830.000

По годинама: 
2017-1.830.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
30125110    
30125120    
30192000    

426111970.000
426111860.000

1.1.2 3
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности возног парка Института
На основу извршених испорука из претходне године и расположивих средставаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Гориво2.075.000

По годинама: 
2017-2.075.000

Гориво

ОРН:
09132100    
09134200    

426411393.000
4264111.682.000

1.1.3 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Поступак јавне набавке спровешће се у 4/2017 и 11/2017
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторије Центра за микробиологију
На основу анализе цена из уговора из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Материјал за медицинске тестове (крв и 
крвни деривати)
2.000.000

По годинама: 
2017-2.000.000

Материјал за медицинске тестове (крв и 
крвни деривати)

ОРН:
33141580    

426711282.000
426711638.000

4267111.080.000
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1.1.4 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Центра за микробиологију
На основу анализа цена из уговора из претходних година и раасположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Антибиограм дискови и таблете, 
дијагностичке таблете
1.500.000

По годинама: 
2017-1.500.000

Антибиограм дискови и таблете, 
дијагностичке таблете

ОРН:
33140000    LA21

4267111635.000
4267111865.000

1.1.5 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Центра за микробиологију
на основу анализа цена из уговора из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Антисеруми1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Антисеруми

ОРН:
33651510    

426711283.000
4267112223.000

4267112694.000

1.1.6 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
На основу извршених испорука материјала из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остали медицински и лабораторијски 
материјал (наставци за аутоматске пипете, 
кирете, микротитрационе плоче, папир за 
суву и влажну стерилизацију, индикатори, 
дрвени штапићи, брисеви, четке за прање 
лаб.посуђа и друго)

2.100.000

По годинама: 
2017-2.100.000

Остали медицински и лабораторијски 
материјал (наставци за аутоматске пипете, 
кирете, микротитрационе плоче, папир за 
суву и влажну стерилизацију, индикатори, 
дрвени штапићи, брисеви, четке за прање 
лаб.посуђа и друго)

ОРН:
33140000    

426791226.000
426791569.000

4267911.305.000

1.1.7 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
На основу извршених испорука материјала из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијски санитетски материјал 
(санитетска вата, памучна вата, газа)
600.000

По годинама: 
2017-600.000

Лабораторијски санитетски материјал 
(санитетска вата, памучна вата, газа)

ОРН:
33140000    

4267913109.000
4267913491.000

1.1.8 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
На основу извршених испорука материјала из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Медицински шприцеви, игле, ланцете400.000

По годинама: 
2017-400.000

Медицински шприцеви, игле, ланцете

ОРН:
33140000    

4267915400.000

1.1.9 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Поступак набавке ће се спровести у 4/2017 и 10/2017
Набавка материјала се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
На основу извршених испорука из ранијих година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Лабораторијске хемикалије1.800.000

По годинама: 
2017-1.800.000

Лабораторијске хемикалије

ОРН:
24315000    
24327000    

4267911230.000
4267911367.500

42679111.202.500
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1.1.10 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка материјала се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
На основу извршених испорука добара из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијско стакло1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Лабораторијско стакло

ОРН:
33793000    

4267914194.000
426791452.500

4267914753.500

1.1.11 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
Процена тржишта и на основу претходно закључених уговора
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијски реагенси800.000

По годинама: 
2017-800.000

Лабораторијски реагенси 4267912800.000

1.1.12 11
2017

12
2017

отворени 
поступак

12
2018

Набавка материјала се спроводи ради обављања редовних активности Одсека за израду хранљивих подлога Центра за микробиологију
На основу испоручених добара из претходне године и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге4.000.000

По годинама: 
2017-4.000.000

Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге

ОРН:
33698100    LA21

4267916895.000
4267916865.000

42679162.240.000

1.1.13 11
2017

12
2017

отворени 
поступак

12
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Института
На основу извршених испорука добара из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијска пластика5.000.000

По годинама: 
2017-5.000.000

Лабораторијска пластика

ОРН:
33140000    LA21

4267917939.000
42679172.822.500

42679171.238.500

1.1.14 2
2017

3
2017

отворени 
поступак

3
2018

Поступак јавне набавке спровешће се у 2/2017 и 10/2017
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Центра за микробиологију
На основу извршених испорука добара из претходне године и у складу са расположивим средствима у буџету
тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Материјал за лабораторијске тестове14.000.000

По годинама: 
2017-14.000.000

Материјал за лабораторијске тестове

ОРН:
33140000    LA21

4267214.845.000
4267219.155.000

1.1.15 5
2017

6
2017

отворени 
поступак

6
2018

Поступак набавке спровешће се у 5/2017 и 10/2017
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Амбуланте за имунизацију Центра за превенцију и контролу болести
На основу извршених испорука добара из претходних година и расположивих средстава у буџету
тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Материјал за имунизацију - вакцине10.000.000

По годинама: 
2017-10.000.000

Материјал за имунизацију - вакцине

ОРН:
33651600    

42674110.000.000
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1.1.16 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

тип набавке: оквирни споразум,централизована набавка,грађански надзорник; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: Према Правилнику; Централизована набавка:

Остале напомене:

Материјал за имунизацију за 
централизовано снабдевање - РФЗО
1.208.872.000

По годинама: 
2017-1.208.872.000

Материјал за имунизацију за 
централизовано снабдевање - РФЗО

ОРН:
33651600    

4267311.208.872.000

1.1.17 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Набавка материјала се спроводи ради неометаног обављања редовних активности Института
На основу извршених испорука добара из претгходне године и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства за одржавање хигијене800.000

По годинама: 
2017-800.000

Средства за одржавање хигијене

ОРН:
18424000    
19640000    
33741000    
33760000    

39220000    
39514000    
39800000    

426811150.000
426811650.000

1.1.18 10
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Института
На основу извршених испорука добара из претгходних година и расположивих средставаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Материјал за потребе бифеа (сокови, вода, 
шећер, кафа, чајеви)
800.000

По годинама: 
2017-800.000

Материјал за потребе бифеа (сокови, вода, 
шећер, кафа, чајеви)

ОРН:
15320000    

15831000    
15861000    
15863000    

426822307.500
426822492.500

1.1.19 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Материјал за потребе бифеа (храна, 
кетеринг)
620.000

По годинама: 
2017-620.000

Материјал за потребе бифеа (храна, 
кетеринг)

426821155.000
426821465.000

1.1.20 10
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Института
на основу анализе цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Материјал за посебне намене (технички 
гасови, бутан гас и друго)
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Материјал за посебне намене (технички 
гасови, бутан гас и друго)

ОРН:
09122200    

24111000    

426919220.000
42691950.000

426919730.000
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1.1.21 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
на основу анализе цена из уговора из претходних периодаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рачунарска опрема850.000

По годинама: 
2017-850.000

Рачунарска опрема

ОРН:
30230000    

512221850.000

1.1.22 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
на основу анализе цена из уговора из претходних периода
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампачи и фотокопир апарати425.000

По годинама: 
2017-425.000

Штампачи и фотокопир апарати

ОРН:
30121200    
30232110    

512222425.000

1.1.23 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остала опрема (клима уређаји)400.000

По годинама: 
2017-400.000

Остала опрема (клима уређаји)

ОРН:
39717200    

5122511400.000

1.1.24 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опрема за заштиту животне средине400.000

По годинама: 
2017-400.000

Опрема за заштиту животне средине

ОРН:
90720000    

512411400.000

1.1.25 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
на основу анализе цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијска опрема250.000

По годинама: 
2017-250.000

Лабораторијска опрема

ОРН:
38000000    

512521250.000

1.1.26 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
на основу актуелних цена понуђача са интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Компјутерски софтвер250.000

По годинама: 
2017-250.000

Компјутерски софтвер

ОРН:
48900000    

515111250.000

1.1.27 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запослених
истраживањем тржишта и на основу уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Службена одећа и униформе150.000

По годинама: 
2017-150.000

Службена одећа и униформе 426121150.000
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1.1.28 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запослених
на основу анализе цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

ХТЗ опрема (рукавице, маске, каљаче и 
друго)
200.000

По годинама: 
2017-200.000

ХТЗ опрема (рукавице, маске, каљаче и 
друго)

426124200.000

1.1.29 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запосленихРазлог и оправданост набавке:

Телефонске централе са припадајућим 
инсталацијама и апаратима
400.000

По годинама: 
2017-400.000

Телефонске централе са припадајућим 
инсталацијама и апаратима

512231400.000

1.1.30 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запослених
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опрема за домаћинство170.000

По годинама: 
2017-170.000

Опрема за домаћинство 512251170.000

1.1.31 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запослених
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Медицинска опрема170.000

По годинама: 
2017-170.000

Медицинска опрема 512511170.000

1.1.32 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запослених
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Мерни и контролни инструменти300.000

По годинама: 
2017-300.000

Мерни и контролни инструменти 512531300.000

1.1.33 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Ради несметаног обављања рада у просторијама Института и побољшања услова рада запослених
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Опрема за јавну безбедност250.000

По годинама: 
2017-250.000

Опрема за јавну безбедност 512811250.000

услуге 28.798.000

1.2.1 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради неометаног обављања редовних активности Института
Процењена вредност је извршена на основу анализа тржишних цена и расположивих средставаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге за  електричну енергију3.750.000

По годинама: 
2017-3.750.000

Услуге за  електричну енергију

ОРН:
09310000    

4212112.625.000
4212111.125.000
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1.2.2 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

 Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених систематизацијом
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге телефона, телекса и телефакса1.150.000

По годинама: 
2017-1.150.000

Услуге телефона, телекса и телефакса

ОРН:
64211000    

421411535.000
421411615.000

1.2.3 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради неометаног обављања редовних активности Института
на основу анализе тржишних цена из уговора из претходних година и расположивих средставаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Интернет и слично800.000

По годинама: 
2017-800.000

Интернет и слично

ОРН:
72400000    

421412253.000
421412547.000

1.2.4 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Услуге мобилног телефона183.000

По годинама: 
2017-183.000

Услуге мобилног телефона 42141483.000
421414100.000

1.2.5 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање имовине (објекти и опрема)420.000

По годинама: 
2017-420.000

Осигурање имовине (објекти и опрема)

ОРН:
66510000    

42151157.500
421511362.500

1.2.6 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Осигурање возила290.000

По годинама: 
2017-290.000

Осигурање возила 421512290.000

1.2.7 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Обавезно осигурање запослених у случају 
несреће на раду
170.000

По годинама: 
2017-170.000

Обавезно осигурање запослених у случају 
несреће на раду

421521170.000

1.2.8 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Трошкови превоза за службени пут у 
иностранство (авион, аутобус,воз)
1.100.000

По годинама: 
2017-1.100.000

Трошкови превоза за службени пут у 
иностранство (авион, аутобус,воз)

4222211.100.000

1.2.9 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Трошкови смештаја на службеном путу у 
иностранству
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Трошкови смештаја на службеном путу у 
иностранству

4222311.000.000
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1.2.10 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовне техничке подршке
На основу претходно извршених услуга из претходних година и расположивих средставаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге за одржавање софтвера (антивирус 
програм)
200.000

По годинама: 
2017-200.000

Услуге за одржавање софтвера (антивирус 
програм)

ОРН:
72267000    

423212200.000

1.2.11 4
2017

4
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

4
2017

Ради обављања редовних активности службе рачуноводства
На основу цена из претходних уговора
ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге за одржавање софтвера - Next BIZ 
софтвер
600.000

По годинама: 
2017-600.000

Услуге за одржавање софтвера - Next BIZ 
софтвер

423212378.000
423212222.000

1.2.12 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Ради обављања редовних активности
На основу извршених услуга из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге штампања образаца и извештаја200.000

По годинама: 
2017-200.000

Услуге штампања образаца и извештаја

ОРН:
79810000    

423418194.000
4234186.000

1.2.13 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2017

Поступак ће се спровести у 2/2017 и 9/2017
Ради обављања редовних активности
На основу анализа цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Односи са јавношћу2.200.000

По годинама: 
2017-2.200.000

Односи са јавношћу 4234222.200.000

1.2.14 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности
На основу извршених услуга ранијих година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Остале услуге штампања и припреме 
(постера, плаката, агенди, лифлета, и 
израда другог пром.материјала)

4.650.000

По годинама: 
2017-4.650.000

Остале услуге штампања и припреме 
(постера, плаката, агенди, лифлета, и 
израда другог пром.материјала)

ОРН:
79810000    

4234192.724.000
4234191.926.000

1.2.15 4
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

ради обављања редовних активности
на основу анализе цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуге физичко техничког обезбеђења1.500.000

По годинама: 
2017-1.500.000

Услуге физичко техничког обезбеђења

ОРН:
79710000    

423911184.000
42391111.416.000
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1.2.16 4
2017

4
2017

отворени 
поступак

4
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Одсека за екотоксикологију Института
Процењена вредност је извршена на основу анализе цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лабораторијске услуге2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Лабораторијске услуге

ОРН:
71900000    

4243412.500.000

1.2.17 5
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2018

Поступак ће се спровести у 5/2017 и 10/2017
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
на основу анализа цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

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

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање 
лабораторијске опреме
4.000.000

По годинама: 
2017-4.000.000

Текуће поправке и одржавање 
лабораторијске опреме

ОРН:
50412000    

425252354.000
4252523.646.000

1.2.18 3
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија Института
на основу анализа цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Текуће поправке и одржавање медицинске 
опреме
300.000

По годинама: 
2017-300.000

Текуће поправке и одржавање медицинске 
опреме

425251300.000

1.2.19 10
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Института
Процењена вредност је извршена на основу анализа цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај
535.000

По годинама: 
2017-535.000

Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај

ОРН:
50112000    

42521162.500
425211472.500

1.2.20 10
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Института
На основу извршених услуга из претходних година и расположивих средстава
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност (противпожарне опреме)
800.000

По годинама: 
2017-800.000

Текуће поправке и одржавање опреме за 
јавну безбедност (противпожарне опреме)

ОРН:
50413200    

425281130.000
425281670.000

1.2.20 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2018

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности лабораторија
на основу анализа цена из уговора из претходних година
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће поправке и одржавање мерних и 
контролних инструмената (баждарење и 
еталонирање)

2.000.000

По годинама: 
2017-2.000.000

Текуће поправке и одржавање мерних и 
контролних инструмената (баждарење и 
еталонирање)

ОРН:
50410000    

4252532.000.000
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1.2.21 12
2017

12
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2018

Ради обављања редовних активности
На основу анализа цена из уговора из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале медицинске услуге - систематски 
прегледи запослених
450.000

По годинама: 
2017-450.000

Остале медицинске услуге - систематски 
прегледи запослених

424351450.000

Место и датум:
М.П.

Прим. др Верица Јовановић

Овлашћено лице:

Љиљана Мијаиловић Обрадовић

Одговорно лице:
_______________________________
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