
План набавки за 2019. годину 
Општа болница Пирот

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 30.01.2019
Измена број: УО - 25 08.05.2019
Измена број: УО - 28 19.09.2019
Измена број: УО-37 15.08.2019
Измена број: УО-47 18.10.2019
Измена број: УО-56 15.11.2019

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

0

са ПДВ-ом

добра 0

1.1.1 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 01/2019; тип набавке: оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Уље за ложење средње С (МАЗУТ)тајни податакУље за ложење средње С (МАЗУТ)

ОРН:
09135100    

1.1.2 7
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване јавне набавке.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајћи у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу  анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачнајући и процену пораста цена на тржишту.

интерни број поступка: 02/2019; тип набавке: централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Електрична енергија (ЦЈН)тајни податакЕлектрична енергија (ЦЈН)

ОРН:
09300000    

1.1.3 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2020

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 03/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка горива за службена моторна возила 
ОБ Пирот (нафта и нафтни деривати)
тајни податакНабавка горива за службена моторна возила 

ОБ Пирот (нафта и нафтни деривати)
ОРН:

09100000    
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1.1.4 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 04/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Административни материјалтајни податакАдминистративни материјал

ОРН:
22000000    

1.1.5 3
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 05/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка заштитне опреметајни податакНабавка заштитне опреме

ОРН:
18000000    

1.1.6 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).

интерни број поступка: 06/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Лекови у здравственој установи (ЦЈН)тајни податакЛекови у здравственој установи (ЦЈН)

ОРН:
33600000    

1.1.7 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 07/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Лекови са Д Листе лековатајни податакЛекови са Д Листе лекова

ОРН:
33600000    

1.1.8 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 08/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Цитостатици са Д Листе лековатајни податакЦитостатици са Д Листе лекова

ОРН:
33600000    
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1.1.9 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).

интерни број поступка: 09/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Цитостатици са листе лекова (ЦЈН)тајни податакЦитостатици са листе лекова (ЦЈН)

ОРН:
33600000    

1.1.10 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване јавне набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).

интерни број поступка: 10/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Лекови са Ц листе (ЦЈН)тајни податакЛекови са Ц листе (ЦЈН)

ОРН:
33600000    

1.1.11 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).

интерни број поступка: 11/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Лекови за хемофилију (ЦЈН)тајни податакЛекови за хемофилију (ЦЈН)

ОРН:
33600000    

1.1.12 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 12/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Медицински потрошни материјалтајни податакМедицински потрошни материјал

ОРН:
33140000    
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1.1.13 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 13/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Реагенси и потрошни материјал за 
лабораторију
тајни податакРеагенси и потрошни материјал за 

лабораторију
ОРН:

33600000    

1.1.14 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Поступак спроводи централизовано тело за јавне набавке.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу анализа потреба Опште болнице Пирот и увидом у актуелне цене различитих понуђача.

интерни број поступка: 14/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Потрошни материјал за операцију катаракте и
 уградњу интраокуларних сочива (ЦЈН)
тајни податакПотрошни материјал за операцију катаракте и

 уградњу интраокуларних сочива (ЦЈН)
ОРН:

33600000    

1.1.15 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 15/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Ендопротезе кукатајни податакЕндопротезе кука

ОРН:
33600000    

1.1.16 10
2019

12
2019

отворени 
поступак

12
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 16/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Ендопротезе коленатајни податакЕндопротезе колена

ОРН:
33600000    

1.1.17 7
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 17/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Остали уградни материјал у ортопедијитајни податакОстали уградни материјал у ортопедији

ОРН:
33600000    
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1.1.18 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).

интерни број поступка: 18/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Сочива (ЦЈН)тајни податакСочива (ЦЈН)

ОРН:
33600000    

1.1.19 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 19/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Хирушке мрежицетајни податакХирушке мрежице

ОРН:
33600000    

1.1.20 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 20/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Материјал за дијализутајни податакМатеријал за дијализу

ОРН:
33600000    

1.1.21 2
2019

2
2019

отворени 
поступак

2
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване јавне набавке. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних алтивности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и пораст цена на тржишту (2% годишње).

интерни број поступка: 21/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Лекови за дијализу (осим еритропоетина) 
(ЦЈН )
тајни податакЛекови за дијализу (осим еритропоетина) 

(ЦЈН )
ОРН:

33600000    

1.1.22 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 22/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Медицински гасовитајни податакМедицински гасови

ОРН:
24111500    

Страна 5 од 27Датум штампе: 21.11.2019 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.23 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.

Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 23/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Материјали за одржавање хигијенетајни податакМатеријали за одржавање хигијене

ОРН:
19000000    
39800000    

1.1.24 9
2019

12
2019

отворени 
поступак

12
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 24/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Прехрамбени производитајни податакПрехрамбени производи

ОРН:
15000000    

1.1.25 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)
интерни број поступка: 25/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО-47; усвојена: 18.10.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: рши се измена Плана набавки на захтев техничке службе ОБ Пирот,а ради серисирања немедицинске опреме у служби вешераја,као и хитног сервисирања опреме за 
производњу компримованог ваздуха у служби анестезије са реанимацијом.Планирана вредност се умањује за:770.000,00 динара без ПДВ-а,а са ПДВ-ом износи 924.000,00 
динара.Планирана вредност пре измене износи 2.177.500,00 динара без ПДВ-а,а са ПДВ-ом 2.613.000,00 динара.

Технички материјал за одржавање опреме 
инсталација и зграда
тајни податакТехнички материјал за одржавање опреме 

инсталација и зграда
ОРН:

44000000    
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1.1.26 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 26/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 6. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.26
2)  Опис предмета набавке: "Потрошни материјал за медицинску опрему и ситан медицински инвентар"
3)  Интерни број набавке: 26/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 666.666,66 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 1.083.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 800.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 1.300.000,00 динара
6)  Врста предмета: добра
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 33100000 – медицинска опрема
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, 
папирна ....
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: јун/2019
14) Месец закључења уговора: јул /2019
15) Месец извршења уговора: дец. /2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
Конто/позиција у финансијском плану: 426900 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност пре измене 666.666,66 динара без ПДВ-а, 800.000,00 динара са ПДВ-ом;
18) Додају се финансијска средства (извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу) у укупном износу 416.666,66 динара без ПДВ-а, 500.000,00 динара са ПДВ-ом;

Потрошни материјал за медицинску опрему и 
ситан медицински инвентар
тајни податакПотрошни материјал за медицинску опрему и 

ситан медицински инвентар
ОРН:

33100000    

1.1.27 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 27/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Административна опрема (намештај, клима 
уређ., рачунари, штампачи, скенер, 
фотокопир, опрема за домаћинство) II

тајни податакАдминистративна опрема (намештај, клима 
уређ., рачунари, штампачи, скенер, 
фотокопир, опрема за домаћинство) II

ОРН:
30000000    

39000000    
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1.1.28 5
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Општа болница Пирот ја дана 11.02.2019. године са Домом здравља Пирот потписала Оквирни споразум  (наш број 02-464) о пружању 
лабораторијских услуга.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавке у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача.
интерни број поступка: 28/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 1. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка добра), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.28
2)  Опис предмета набавке: "Реагенси  и потрошни материјал за лабораторију II"
3)  Интерни број набавке: 28/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 1.050.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.260.000,00 динара
6)  Врста предмета: Добра
7) Врста поступка набавке: Отворени поступак јавне набавке
8) Општи речник набавке: 33600000 - Фармацеутски производи
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, 
папирна конфекција и сл.)
10) Оправданост набавке: Општа болница Пирот ја дана 11.02.2019. године са Домом здравља Пирот потписала Оквирни споразум  (наш број 02-464) о пружању лабораторијских услуга.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавке у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу 
анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача.
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: јун/2019
15) Месец извршења уговора: јун/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
18) Конто/позиција у финансијском плану: 426700/18

Реагенси  и потрошни материјал за 
лабораторију II
тајни податакРеагенси  и потрошни материјал за 

лабораторију II
ОРН:

33600000    
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1.1.29 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
набавка се спроводи ради отклањања квара на апарату – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A.
Процењена вредност је утврђена на основу дефектаже квара коју је извршио овлашћени  сервисер и на основу цене нове MHR BP електронске плоче 
PX74-10472-2, за апарат – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A
интерни број поступка: 29/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 9. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка добра), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.28
2)  Опис предмета набавке: "Набавка и уградња нове MHR BP електронске плоче PX74-10472-2, на апарату – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A"
3)  Интерни број набавке: 28/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 683.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 820.000,00 динара
6)  Врста предмета: Добра
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 33100000 – медицинска опрема
9)  Предмет набавке: друга добра
10) Оправданост набавке: набавка се спроводи ради отклањања квара на апарату – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу дефектаже квара коју је извршио овлашћени  сервисер и на основу цене нове MHR BP електронске 
плоче PX74-10472-2, за апарат – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: приходи из буџета.
18) Конто/позиција у финансијском плану: 512500

Набавка и уградња нове MHR BP електронске 
плоче PX74-10472-2, на апарату – CT 
TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A

тајни податакНабавка и уградња нове MHR BP електронске 
плоче PX74-10472-2, на апарату – CT 
TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A

ОРН:
33100000    
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1.1.30 6
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
На основу закључка Владе Републике Србије и Инструкције за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле 
трошкова лечења осигураних лица РФЗО неопходно је да здравствене установе потпишу уговоре са добављачима за лекове који се издају лицима 
који нису осигурана лица Републичког фонда.
Процењена вредност је  утврђена и на основу анализе потреба Опште болнице Пирот и увидом у актуелне цене различитих понуђача

интерни број поступка: 30/2019; тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; 
Tело за централизоване набавке: РФЗОЦентрализована набавка:

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 28; усвојена: 19.09.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 4. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка добра), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.30
2)  Опис предмета набавке: "Набавка лекова за лечење неосигураних лица (ЦЈН)"
3)  Интерни број набавке: 30/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 909.090,91 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.000.000,00 динара
6)  Врста предмета: Добра
7) Врста поступка набавке: Отворени поступак јавне набавке 
8) Општи речник набавке: 33600000 – фармацеутски производи
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, 
папирна конфекција и сл.)
10) Оправданост набавке: на основу закључка Владе Србије и Инструкције за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних 
лица РФЗО неопходно је да здравствене установе потпишу уговоре са добављачима за лекове који се издају лицима који нису осигурана лица Републичког фонда.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је  утврђена и на основу анализе потреба Опште болнице Пирот и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
12) Напомена: Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: јун/2019
14) Месец закључења уговора: јун/2019
15) Месец извршења уговора: јун/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника
18) Конто/позиција у финансијском плану: 426700

Набавка лекова за лечење неосигураних лица
 (ЦЈН)
тајни податакНабавка лекова за лечење неосигураних лица

 (ЦЈН)
ОРН:

33600000    

1.1.31 11
2019

12
2019

отворени 
поступак

1
2020

Izmena se sprovodi na osnovu obaveštenja od strane Ministarstva zdravlja br. 401-00-3480-3/2019-13 od 30.10.2019. godine, u  kome se navodi da Opšta 
bolnica Pirot, može iskorisiti neutrošena sredstva iz ranijih godina za kupovinu medicinske opreme.
интерни број поступка: 31/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: УО-56; усвојена: 15.11.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: Izmena se sprovodi na osnovu obaveštenja od strane Ministarstva zdravlja br. 401-00-3480-3/2019-13 od 30.10.2019. godine, u  kome se navodi da Opšta bolnica Pirot, može iskorisiti 
neutrošena sredstva iz ranijih godina za kupovinu medicinske opreme.

Медицинска опрематајни податакМедицинска опрема
1.. Кардиолошко-дијагностичке радне 
станице
2.. Коморе за растварање цитостатика

3.. Дигитални ЕЕГ апарат са видео ЕЕГ 
опцијом

ОРН:
33100000    

услуге 0
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1.2.1 6
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рацунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње)"
интерни број поступка: 01/2019; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка услуге  дезинфекције, дезинсекције и
 дератизације
тајни податакНабавка услуге  дезинфекције, дезинсекције и

 дератизације
ОРН:

90900000    

1.2.2 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавку спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 02/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Услуга фиксне телефонијетајни податакУслуга фиксне телефоније

ОРН:
64000000    

1.2.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 03/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге осигурањатајни податакУслуге осигурања

ОРН:
66510000    

1.2.4 12
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 04/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Осигурање службених моторних возила 
Опште болнице Пирот
тајни податакОсигурање службених моторних возила 

Опште болнице Пирот
ОРН:

66514110    

1.2.5 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 05/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Одржавање информационих систематајни податакОдржавање информационих система

ОРН:
50000000    
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1.2.6 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 06/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Редован и периодични преглед запосленихтајни податакРедован и периодични преглед запослених

ОРН:
85100000    

1.2.7 5
2019

6
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 07/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 28; усвојена: 19.09.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 2. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.7
2)  Опис предмета набавке: "Услуге очувања животне средине"
3)  Интерни број набавке: 07/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 233.333,33 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 275.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 280.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 330.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 90700000 - Услуге у области заштите животне средине
9)  Предмет набавке: друге услуге
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа 
болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: јун/2019
15) Месец извршења уговора: јун/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
1. Конто/позиција у финансијском плану: 424600/1 – сопствени приходи буџетских корисника
Планирана вредност пре измене 41.666,66 динара без ПДВ-а, 50.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 424600 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност пре измене 191.666,66 динара без ПДВ-а, 230.000,00 динара са ПДВ-ом;
18) Увећавају се финансијска средства на контној позицији 424600 у износу од 41.666,66 динара без ПДВ-а, 50.000,00 динара са ПДВ-ом, извор финансирања: сопствени приходи буџетских 
корисника.

Услуге очувања животне срединетајни податакУслуге очувања животне средине

ОРН:
90700000    
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1.2.8 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 08/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања и поправке медицинске 
опреме са заменом резервних делова и 
потрошног материјала

тајни податакУслуге одржавања и поправке медицинске 
опреме са заменом резервних делова и 
потрошног материјала

ОРН:
50000000    
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1.2.9 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредности је утврђена и на основу анализе и увидом у
 актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
интерни број поступка: 09/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 5. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.9
2)  Опис предмета набавке: "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
3)  Интерни број набавке: 09/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 2.950.000,00 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 3.883.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 3.540.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 4.660.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: феб./2019
14) Месец закључења уговора: март /2019
15) Месец извршења уговора: март /2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност пре измене 2.950.000,00 динара без ПДВ-а, 3.540.000,00 динара са ПДВ-ом;
18) Додају се финансијска средства:
- са планираног поступка: "Услуга одржавања ИТ опреме", контна позиција: 425200/2, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, у износу: 300.000,00 динара без ПДВ-
а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;
- са планираног поступка: "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката", контна позиција: 425100, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, у износу: 333.333,33 
динара без ПДВ-а, 400.000,00 динара са ПДВ-ом;
- са планираног поступка: "Услуга преузимања и збрињавања опасног и неопасног отпада", контна позиција: 421300/1, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, у 
износу: 300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;

Измена број: УО - 28; усвојена: 19.09.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 3. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.9
2)  Опис предмета набавке: "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
3)  Интерни број набавке: 09/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 3.883.333,33 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 4.008.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 4.660.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 4.810.000,00 динара

Услуге одржавања и поправке немедицинске 
опреме са заменом резервних делова и 
потрошног материјала

тајни податакУслуге одржавања и поправке немедицинске 
опреме са заменом резервних делова и 
потрошног материјала

ОРН:
50000000    
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6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и 
увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: феб./2019
14) Месец закључења уговора: март /2019
15) Месец извршења уговора: март /2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу
18) Конто/позиција у финансијском плану: 425200 
19) Планирана вредност пре измене 3.883.333,33 динара без ПДВ-а, 4.660.000,00 динара са ПДВ-ом;
20) Увећавају се финансијска средства на контној позицији 425200 у износу од 125.000,00 динара без ПДВ-а, 150.000,00 динара са ПДВ-ом, извор финансирања: сопствени приходи 
буџетских корисника.

Измена број: УО-37; усвојена: 15.08.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: финансијском плану: 425200/6 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;
3. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/8 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 333.333,33 динара без ПДВ-а, 400.000,00 динара са ПДВ-ом;
4. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/9 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;
5. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/11 – сопствени приходи буџетских корисника
Планирана вредност: 125.000,00 динара без ПДВ-а, 150.000,00 динара са ПДВ-ом;
6. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/ – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност се увећава за: 155.000,00 динара без ПДВ-а, 186.000,00 динара са ПДВ-ом;
19) Планирана вредност пре измене 4.008.333,33 динара без ПДВ-а, 4.996.000,00 динара са ПДВ-ом;
20) Увећавају се финансијска средства на контној позицији 425200 у износу од 155.000,00 динара без ПДВ-а, 186.000,00 динара са ПДВ-ом, извор финансирања: трансфер између корисника 
на истом нивоу.

Измена број: УО-47; усвојена: 18.10.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врши се измена Плана набавки на захтев техничке службе ОБ Пирот,а ради серисирања немедицинске опреме у служби вешераја,као и хитног сервисирања опреме за 
производњу компримованог ваздуха у служби анестезије са реанимацијом.Планирана вредност се увећава за 770.000,00 динара без ПДВ-а,а са ПДВ-ом износи 924.000,00 
динара.Планирана вредност пре измене износи 4.163.333,33 динара без ПДВ-а,а са ПДВ-ом 4.996.000,00 динара.
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1.2.10 12
2019

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2021

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је
 утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % 
годишње).
интерни број поступка: 10/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ОБРИСАН
Образложење: 2. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину,  тако што се брише планирани поступак јавне набавке (НЕВАЖЕЋИ ПОСТУПАК):
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.10
2)  Опис предмета набавке: Услуга одржавања ИТ опреме
3)  Интерни број набавке: 10/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 300.000,00 динара
5)  Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 360.000,00 динара
6)  Врста предмета: Услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
8) Општи речник набавке: ОРН: 50000000 – услуге одржавања и поравки
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке 
10) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу
11) Конто/позиција у финансијском плану: 425200/2

Услуга одржавања ИТ опреметајни податакУслуга одржавања ИТ опреме

ОРН:
50000000    
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1.2.11 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години.
интерни број поступка: 11/2019; тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 3. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се смањује укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.11
2)  Опис предмета набавке: "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"
3)  Интерни број набавке: 11/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 1.000.000,00 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 666.666,66 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 1.200.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 800.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавке у претходној години. 
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: април/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:Набавка услуге: "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката" , ЈНМВ број 11/2019 је финансирана из два извора финансирања:
- Први извор финансирања – трансфер између корисника на истом нивоу. 
Конто/позиција у финансијском плану: 425100 
Планирана вредност  пре измене 833.333,33 динара без ПДВ-а, 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
Укупна планирана вредност на конту 425100 – извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, се умањује за 333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 400.000,00 динара са 
ПДВ-ом, тако да је после измене расположиво: 500.000,00 динара без ПДВ-а, 600.000,00 динара са ПДВ-ом
- Други извор финансирања – сопствени приходи буџетских корисника. 
Конто/позиција у финансијском плану: 425100 /1
Планирана вредност  пре и после измене остаје не промењена: 166.666,66  динара без ПДВ-а, 200.000,00 динара са ПДВ-ом;

Измена број: УО-37; усвојена: 15.08.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.11
2)  Опис предмета набавке: "Текуће поправке и одржавање зграде и објекта"
3)  Интерни број набавке: 11/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 666.666,67 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 711.666,67 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 800.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 854.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9) Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. 
13) Месец покретања поступка: април/2019

Текуће поправке и одржавање зграда и 
објекта
тајни податакТекуће поправке и одржавање зграда и 

објекта
ОРН:

50000000    
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14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
1. Конто/позиција у финансијском плану: 425100 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 833.333,33 динара без ПДВ-а, 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 425100/1 – сопствени приходи буџетских корисника
Планирана вредност: 166.666,66 динара без ПДВ-а, 200.000,00 динара са ПДВ-ом;
3. Конто/позиција у финансијском плану: 425100/2 – трансфер између корисника на истом нивоу
Умањује се планирана вредност: - 333.333,33  динара без ПДВ-а, - 400.000,00 динара са ПДВ-ом;
4. Конто/позиција у финансијском плану: 425100 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност се увећава за: 45.000,00 динара без ПДВ-а, 54.000,00 динара са ПДВ-ом;

1.2.12 5
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
Оправданост набавке: захтев синдиката да се изврши ревизија Акта о процени ризика Опште болнице Пирот.
Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавки установа које су већ спроводиле предметну набавку.
интерни број поступка: 12/2019; 

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 7. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка услуга), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.12
2)  Опис предмета набавке: "Ревизија Акта о процени ризика Опште болнице Пирот"
3)  Интерни број набавке: 12/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 1.000.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.200.000,00 динара
6)  Врста предмета: Услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 98342000 – услуге у вези са радном средином; 85100000 – здравствене услуге
9)  Предмет набавке: друге услуге
10) Оправданост набавке: захтев синдиката да се изврши ревизија Акта о процени ризика Опште болнице Пирот.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавки установа које су већ спроводиле предметну набавку.
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
18) Конто/позиција у финансијском плану: 424600/2

Ревизија Акта о процени ризика Опште 
болнице Пирот
тајни податакРевизија Акта о процени ризика Опште 

болнице Пирот
ОРН:

98342000    
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: УО - 25; усвојена: 08.05.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019
На основу  чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на седници одржаној 08.05.2019. године донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ  ПЛАНА НАБАВКИ  ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка добра), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.28
2)  Опис предмета набавке: "Реагенси  и потрошни материјал за лабораторију II"
3)  Интерни број набавке: 28/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 1.050.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.260.000,00 динара
6)  Врста предмета: Добра
7) Врста поступка набавке: Отворени поступак јавне набавке
8) Општи речник набавке: 33600000 - Фармацеутски производи
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна 
конфекција и сл.)
10) Оправданост набавке: Општа болница Пирот ја дана 11.02.2019. године са Домом здравља Пирот потписала Оквирни споразум  (наш број 02-464) о пружању лабораторијских услуга.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавке у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом 
у актуелне цене различитих понуђача.
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: јун/2019
15) Месец извршења уговора: јун/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
18) Конто/позиција у финансијском плану: 426700/18
2. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину,  тако што се брише планирани поступак јавне набавке (НЕВАЖЕЋИ ПОСТУПАК):
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.10
2)  Опис предмета набавке: Услуга одржавања ИТ опреме
3)  Интерни број набавке: 10/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 300.000,00 динара
5)  Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 360.000,00 динара
6)  Врста предмета: Услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
8) Општи речник набавке: ОРН: 50000000 – услуге одржавања и поравки
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке 
10) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу
11) Конто/позиција у финансијском плану: 425200/2
3. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се смањује укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.11
2)  Опис предмета набавке: "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"
3)  Интерни број набавке: 11/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 1.000.000,00 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 666.666,66 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 1.200.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 800.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавке у претходној години. 
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12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: април/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:Набавка услуге: "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката" , ЈНМВ број 11/2019 је финансирана из два извора финансирања:
- Први извор финансирања – трансфер између корисника на истом нивоу. 
Конто/позиција у финансијском плану: 425100 
Планирана вредност  пре измене 833.333,33 динара без ПДВ-а, 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
Укупна планирана вредност на конту 425100 – извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, се умањује за 333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 400.000,00 динара са ПДВ-ом, тако 
да је после измене расположиво: 500.000,00 динара без ПДВ-а, 600.000,00 динара са ПДВ-ом
- Други извор финансирања – сопствени приходи буџетских корисника. 
Конто/позиција у финансијском плану: 425100 /1
Планирана вредност  пре и после измене остаје не промењена: 166.666,66  динара без ПДВ-а, 200.000,00 динара са ПДВ-ом;
4. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се смањује укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.2.12
2)  Опис предмета набавке: "Услуга преузимања и збрињавања опасног и неопасног отпада"
3)  Интерни број набавке: 12/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 387.500,00 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 87.500,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 465.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 105.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке:  90000000 - Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине
9)  Предмет набавке: услуге уклањања и одлагања отпада, санитарне услуге и друге сродне услуге
10) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
11) Оправданост набавке:  набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.   
12) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена 
на тржишту (2% годишње) .
13) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
14) Месец покретања поступка: нов./2019
15) Месец закључења уговора: дец./2019
16) Месец извршења уговора: дец./2020
17) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
18) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. 
19) Конто/позиција у финансијском плану: 421300/1
20) Укупна планирана вредност на конту 421300/1 – извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, се умањује за 300.000,00 динара без ПДВ-а, односно 360.000,00 динара са ПДВ-ом, 
тако да је после измене расположиво: 87.500,00 динара без ПДВ-а, 105.000,00 динара са ПДВ-ом.
5. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.9
2)  Опис предмета набавке: "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
3)  Интерни број набавке: 09/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 2.950.000,00 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 3.883.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 3.540.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 4.660.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: феб./2019
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14) Месец закључења уговора: март /2019
15) Месец извршења уговора: март /2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност пре измене 2.950.000,00 динара без ПДВ-а, 3.540.000,00 динара са ПДВ-ом;
18) Додају се финансијска средства:
- са планираног поступка: "Услуга одржавања ИТ опреме", контна позиција: 425200/2, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, у износу: 300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 
динара са ПДВ-ом;
- са планираног поступка: "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката", контна позиција: 425100, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, у износу: 333.333,33 динара без 
ПДВ-а, 400.000,00 динара са ПДВ-ом;
- са планираног поступка: "Услуга преузимања и збрињавања опасног и неопасног отпада", контна позиција: 421300/1, извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, у износу: 
300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;
6. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.26
2)  Опис предмета набавке: "Потрошни материјал за медицинску опрему и ситан медицински инвентар"
3)  Интерни број набавке: 26/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 666.666,66 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 1.083.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 800.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 1.300.000,00 динара
6)  Врста предмета: добра
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 33100000 – медицинска опрема
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна ....
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: јун/2019
14) Месец закључења уговора: јул /2019
15) Месец извршења уговора: дец. /2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
Конто/позиција у финансијском плану: 426900 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност пре измене 666.666,66 динара без ПДВ-а, 800.000,00 динара са ПДВ-ом;
18) Додају се финансијска средства (извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу) у укупном износу 416.666,66 динара без ПДВ-а, 500.000,00 динара са ПДВ-ом;
7. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка услуга), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.12
2)  Опис предмета набавке: "Ревизија Акта о процени ризика Опште болнице Пирот"
3)  Интерни број набавке: 12/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 1.000.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.200.000,00 динара
6)  Врста предмета: Услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 98342000 – услуге у вези са радном средином; 85100000 – здравствене услуге
9)  Предмет набавке: друге услуге
10) Оправданост набавке: захтев синдиката да се изврши ревизија Акта о процени ризика Опште болнице Пирот.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности набавки установа које су већ спроводиле предметну набавку.
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
18) Конто/позиција у финансијском плану: 424600/2
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8. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки по члану 39.2 ЗЈН (набавка услуга), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.2.14
2)  Опис предмета набавке: "Услуга обавезног годишњег одржавања система техничке заштите "
3)  Интерни број набавке: 14/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 70.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 84.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке 
9)  Предмет набавке: Услуге одржавања и поправке
10) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
11) Оправданост набавке:  набавка се спроводи у складу са Законом о приватном обезбедјењу, члан 35.   
12) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача.
13) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
14) Месец покретања поступка: мај/2019
15) Месец закључења уговора: мај/2019
16) Месец извршења уговора: мај/2020
17) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
18) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
19) Конто/позиција у финансијском плану: 425200
9. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка добра), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.28
2)  Опис предмета набавке: "Набавка и уградња нове MHR BP електронске плоче PX74-10472-2, на апарату – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A"
3)  Интерни број набавке: 28/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 683.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 820.000,00 динара
6)  Врста предмета: Добра
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 33100000 – медицинска опрема
9)  Предмет набавке: друга добра
10) Оправданост набавке: набавка се спроводи ради отклањања квара на апарату – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу дефектаже квара коју је извршио овлашћени  сервисер и на основу цене нове MHR BP електронске плоче PX74-
10472-2, за апарат – CT TOSHIBA AQUILION 16 модел CGGT 16-018A
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2019
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: приходи из буџета.
18) Конто/позиција у финансијском плану: 512500

Измена број: УО - 28; усвојена: 19.09.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019
На основу  чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на седници одржаној 19.06.2019. године донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ  ПЛАНА НАБАВКИ  ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки по члану 39.2 ЗЈН (набавка услуга), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.2.15
2)  Опис предмета набавке: "Извештај о сигурности и програм заштите од јонизујућих зрачења за рендген апарате Опште болнице Пирот"
3)  Интерни број набавке: 15/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 83.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 100.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 90721600 - Услуге заштите од зрачења 
9)  Предмет набавке: архитектонске услуге; ижењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергенског п....
10) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
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11) Оправданост набавке:  набавка се спроводи због потребе релиценцирања Службе за рендген и дијагностику ОБ Пирот, а према инструкцијама Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и 
безбедност Србије
12) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача.
13) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка није обликована по партијама.
14) Месец покретања поступка: јун/2019
15) Месец закључења уговора: јун/2019
16) Месец извршења уговора: дец./2019
17) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
18) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
19) Конто/позиција у финансијском плану: 424900
2. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.7
2)  Опис предмета набавке: "Услуге очувања животне средине"
3)  Интерни број набавке: 07/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 233.333,33 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 275.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 280.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 330.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 90700000 - Услуге у области заштите животне средине
9)  Предмет набавке: друге услуге
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка
 је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: мај/2019
14) Месец закључења уговора: јун/2019
15) Месец извршења уговора: јун/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
1. Конто/позиција у финансијском плану: 424600/1 – сопствени приходи буџетских корисника
Планирана вредност пре измене 41.666,66 динара без ПДВ-а, 50.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 424600 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност пре измене 191.666,66 динара без ПДВ-а, 230.000,00 динара са ПДВ-ом;
18) Увећавају се финансијска средства на контној позицији 424600 у износу од 41.666,66 динара без ПДВ-а, 50.000,00 динара са ПДВ-ом, извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
3. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.9
2)  Опис предмета набавке: "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
3)  Интерни број набавке: 09/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 3.883.333,33 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 4.008.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 4.660.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 4.810.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: феб./2019
14) Месец закључења уговора: март /2019
15) Месец извршења уговора: март /2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
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17) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу
18) Конто/позиција у финансијском плану: 425200 
19) Планирана вредност пре измене 3.883.333,33 динара без ПДВ-а, 4.660.000,00 динара са ПДВ-ом;
20) Увећавају се финансијска средства на контној позицији 425200 у износу од 125.000,00 динара без ПДВ-а, 150.000,00 динара са ПДВ-ом, извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника.
4. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се у делу јавних набавки (набавка добра), додаје нови поступак јавне набавке:
1)  Редни број јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.1.30
2)  Опис предмета набавке: "Набавка лекова за лечење неосигураних лица (ЦЈН)"
3)  Интерни број набавке: 30/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ): 909.090,91 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ): 1.000.000,00 динара
6)  Врста предмета: Добра
7) Врста поступка набавке: Отворени поступак јавне набавке 
8) Општи речник набавке: 33600000 – фармацеутски производи
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна 
конфекција и сл.)
10) Оправданост набавке: на основу закључка Владе Србије и Инструкције за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО 
неопходно је да здравствене установе потпишу уговоре са добављачима за лекове који се издају лицима који нису осигурана лица Републичког фонда.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је  утврђена и на основу анализе потреба Опште болнице Пирот и увидом у актуелне цене различитих понуђача 
12) Напомена: Поступак набавке спроводи тело за централизоване набавке. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: јун/2019
14) Месец закључења уговора: јун/2019
15) Месец извршења уговора: јун/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: сопствени приходи буџетских корисника
18) Конто/позиција у финансијском плану: 426700

Измена број: УО-37; усвојена: 15.08.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019
На основу  чл. 26. тачка 11. Статута Опште болнице Пирот, Управни одбор Опште болнице Пирот на седници одржаној 15.08.2019. године донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ  ПЛАНА НАБАВКИ  ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.9
2)  Опис предмета набавке: "Услуге одржавања и поправке немедицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала"
3)  Интерни број набавке: 09/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 4.008.333,33 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 4.163.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 4.810.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 4.996.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9)  Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
12) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
13) Месец покретања поступка: феб./2019
14) Месец закључења уговора: март /2019
15) Месец извршења уговора: март /2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу
18) Конто/позиција у финансијском плану: 425200
1. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/1 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 2.950.000,00 динара без ПДВ-а, 3.540.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/6 – трансфер између корисника на истом нивоу
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Планирана вредност: 300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;
3. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/8 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 333.333,33 динара без ПДВ-а, 400.000,00 динара са ПДВ-ом;
4. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/9 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 300.000,00 динара без ПДВ-а, 360.000,00 динара са ПДВ-ом;
5. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/11 – сопствени приходи буџетских корисника
Планирана вредност: 125.000,00 динара без ПДВ-а, 150.000,00 динара са ПДВ-ом;
6. Конто/позиција у финансијском плану: 425200/ – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност се увећава за: 155.000,00 динара без ПДВ-а, 186.000,00 динара са ПДВ-ом;
19) Планирана вредност пре измене 4.008.333,33 динара без ПДВ-а, 4.996.000,00 динара са ПДВ-ом;
20) Увећавају се финансијска средства на контној позицији 425200 у износу од 155.000,00 динара без ПДВ-а, 186.000,00 динара са ПДВ-ом, извор финансирања: трансфер између корисника на истом 
нивоу.

2.  Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се увећава укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 1.2.11
2)  Опис предмета набавке: "Текуће поправке и одржавање зграде и објекта"
3)  Интерни број набавке: 11/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 666.666,67 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 711.666,67 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 800.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 854.000,00 динара
6)  Врста предмета: услуге
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке
9) Предмет набавке: услуге одржавања и поправке
10) Оправданост набавке: Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
11) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. 
13) Месец покретања поступка: април/2019
14) Месец закључења уговора: мај/2019
15) Месец извршења уговора: децембар/2020
16) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
17) Извор финансирања:
1. Конто/позиција у финансијском плану: 425100 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 833.333,33 динара без ПДВ-а, 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 425100/1 – сопствени приходи буџетских корисника
Планирана вредност: 166.666,66 динара без ПДВ-а, 200.000,00 динара са ПДВ-ом;
3. Конто/позиција у финансијском плану: 425100/2 – трансфер између корисника на истом нивоу
Умањује се планирана вредност: - 333.333,33  динара без ПДВ-а, - 400.000,00 динара са ПДВ-ом;
4. Конто/позиција у финансијском плану: 425100 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност се увећава за: 45.000,00 динара без ПДВ-а, 54.000,00 динара са ПДВ-ом;

3. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се смањује укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.1.6
2)  Опис предмета набавке: "Резервни алат и инвентар"
3)  Интерни број набавке: 06/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 250.000,00 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 95.000,00 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 300.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 114.000,00 динара
6)  Врста предмета: добра
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 44510000 - Алати
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна 
конфекција и сл.)
10) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
11) Образложење основаности: Процењена вредност набавке није већа од 500.000 динара. Приликом одређивања поступка јавне набавке Наручилац је узео у обзир и то да ни укупна процењена 
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вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.
12) Оправданост набавке:  Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
13) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је  утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
14) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
15) Месец покретања поступка: фебруар/2019
16) Месец закључења уговора: фебруар/2019
17) Месец извршења уговора: децембар/2020
18) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
19) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. 
20) Конто/позиција у финансијском плану: 426900/3
1. Конто/позиција у финансијском плану: 426900/3 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а, 300.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 426900/ – трансфер између корисника на истом нивоу
Умањује се планирана вредност: - 155.000,00  динара без ПДВ-а, - 186.000,00 динара са ПДВ-ом;
21) Укупна планирана вредност на конту 426900 – извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, се умањује за 155.000,00 динара без ПДВ-а, односно 186.000,00 динара са ПДВ-ом, 
тако да је после измене расположиво: 95.000,00 динара без ПДВ-а, 114.000,00 динара са ПДВ-ом.

4. Мења се Годишњи план јавних набавки за 2019. годину, тако што се смањује укупна процењена вредност планираног поступак јавне набавке на следећи начин:
1)  Редни број планираног поступка  јавне набавке у Годишњем плану јавних набавки: 2.1.7
2)  Опис предмета набавке: "Ситан инвентар за кухињу и вешерај"
3)  Интерни број набавке: 07/2019
4)  Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) пре измене: 208.333,33 динара
4.1) Укупна процењена вредност без ПДВ-а (пун износ) после измене: 163.333,33 динара
5) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) пре измене : 250.000,00 динара
5.1) Укупна процењена вредност са ПДВ-ом (пун износ) после измене : 196.000,00 динара
6)  Врста предмета: добра
7) Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
8) Општи речник набавке: 39200000 – производи за унутрашње опремање
9)  Предмет набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна 
конфекција и сл.)
10) Основ изузећа: члан 39.2. ЗЈН набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности.
11) Образложење основаности: Процењена вредност набавке није већа од 500.000 динара. Приликом одређивања поступка јавне набавке Наручилац је узео у обзир и то да ни укупна процењена 
вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.
12) Оправданост набавке:  Набавка се спроводи ради обезбеђења обављања редовних активности у оквиру законом прописане делатности.
13) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена узимајући у обзир вредности у претходној години. Процењена вредност је  утврђена и на основу анализе и увидом у 
актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту ( 2 % годишње).
14) Напомена: Поступак набавке спроводи наручилац Општа болница Пирот. Набавка је обликована по партијама.
15) Месец покретања поступка: фебруар/2019
16) Месец закључења уговора: фебруар/2019
17) Месец извршења уговора: децембар/2020
18) Веза са финансијским планом: Годишњи финансијски план за 2019. годину
18) Извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу. 
19) Конто/позиција у финансијском плану: 426900/4
1. Конто/позиција у финансијском плану: 426900/4 – трансфер између корисника на истом нивоу
Планирана вредност: 208.333,33 динара без ПДВ-а, 250.000,00 динара са ПДВ-ом;
2. Конто/позиција у финансијском плану: 426900/ – трансфер између корисника на истом нивоу
Умањује се планирана вредност: - 45.000,00  динара без ПДВ-а, - 54.000,00 динара са ПДВ-ом;
20) Укупна планирана вредност на конту 426900 – извор финансирања: трансфер између корисника на истом нивоу, се умањује за 45.000,00 динара без ПДВ-а, односно 54.000,00 динара са ПДВ-ом, тако 
да је после измене расположиво: 163.333,33 динара без ПДВ-а, 196.000,00 динара са ПДВ-ом.

Измена број: УО-47; усвојена: 18.10.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019

Измена број: УО-56; усвојена: 15.11.2019; план: Годишњи план јавних набавки од 30.01.2019
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Горан Петровић

Драган Радуловић

Одговорно лице:
_______________________________
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