
Клиника за стоматологију Ниш 
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2015 

 

Редни 
број 

Предмет набавке 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету/фин. Плану  

(без ПДВ-а) 
Основ за 
изузеће 

Оквирни датум 
Напомена 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

уговора 

 УКУПНО         

          

1. 

 
услуга поште 
ОРН 64110000 
ОРН-72400000 
 

 
147 

 
147 
 

 
42142100 

 
Члан 39.став 
2.ЗЈН 

    

Разлог и 
oправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Услуга поште  приликом слања и примања разне службене документације -фактура, обавештења ,часописа или пакета је 
неопходна у свакодневном раду. Процена количина је на основу обима услуга у поретходном периоду, док је процена вредности 
на основу цена поштанских услуга. 

          

2 

 
комуналне услуге 
ОРН-65000000 
 

 
2.500 

 
2.500 

 
42131100 
42132500 

 
Члан 39.став 
2.ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Комуналне услуге се набављају сукцесивно током целе године и обављају их јавна предузећа која је основао град. Оне су 
неопходне за несметано пословање и очување животне средине. Процењена  количина и вредност је на основу досадашње 
потрошње и на основу фактурисаних услуга у протеклој години.  

          

3. 

 
услуга фиксне 
телефоније 
ОРН 64211000 

 
400 

 
400 

 
42141100 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 



 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Услуга фиксне телефоније  је неопходна за несметано пословање Клиникеприликом давања разних информација како пословним 
партнерима тако и здравственим осигураницима. Процењена количина и вредност трошкова фиксне телефоније  је на основу 
досадашње потрошње и цене импулса. 

          

4. 

 
услуга мобилне 
телефоније 
ОРН-64212000-5 
 

 
396 

 
330 

 
42141400 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Услуга комуникације мобилним телефонима је неопходна за успешно пословање. Непрестана повезаност лекара, медицинског  и 
немедицинског особља је у циљу пружања што квалитетније здравствене заштите. Процењена количина и вредност је на основу 
утрошених услуга комуникације у протеклом периоду. 

          

5. 

 
Трошкови 
дневница на 
службеном путу у 
земљи 
ОРН-60130000 

 
400 

 
400 

 
42211100 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Службена путовања у земљи и њихови трошкови – дневнице су приликом одласка запослених на разне семинаре и едукативна 
предавања у циљу унапређења пружања здравствене заштите и бољег и ефикаснијег пословања установе. Процена количине и 
вредности је на основу досадашњих трошкова за те намене и плана стручног усавршавања. 

          

6. 

 
Трошкови 
службеног 
путовања у 
иностранству 

 
200 

 
200 

 
42213100 

 
Члан 39 став 
2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 



ОРН-60130000 
 
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Службена путовања у земљи и њихови трошкови – дневнице су приликом одласка запослених на разне семинаре и едукативна 
предавања у циљу унапређења пружања здравствене заштите и бољег и ефикаснијег пословања установе. Процена количине и 
вредности је на основу досадашњих трошкова за те намене. 

          

7. 

 
Трошкови 
путовања у оквиру 
редовног рада 
ОРН-63712000 
 

 
30 

 
30 

 
42239900 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

Трошкови путовања у оквиру редовног рада настају приликом доласка и одласка запослених ( Трезор). Процењена вредност је на 
основу прошлогидишњег обима путовања узимајући у обзир садашње трошкове  превоза.  

          

8. 

Административне 
опрема 
ОРН-75122000 
 

400 333 512200 Члан 39.став 
2. ЗЈН 

 2015.г. 2015.г. 2015.г.  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 Административне услуге настају у редовном пословању здравствене установе. Процењена количина и процењена вредност су на 
основу анализе досадашњих трошкова административних услуга. 

           

9. 

 
Програмски пакет за 
вођење електронског 
картона здравствених 

 
300 

 
250 

 
42329100 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 



осигураника 
 
 
 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Програмски пакет за вођење електронског картона здравствених осигураника од „Диоми софта“ Ниш  је неопходан за 
квалитетно и успешно лечење и вођење евиденције здравствених осигураника .Повезаност одељења Клинике лекарима је у 
сваком тренутку доступан увид у  електронски картон без обзира на којој од тих локација здравствени осигураник затражи  
медицинску помоћ. Процењена вредност је на основу  потписаног  уговора са  „Диоми софт“ Ниш. 

          

10. 

 
Услуге образовања и 
усавршавања 
запослених 
ОРН-48480000 
 

 
400 

 
333 

 
42322110 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Услуге образовања и усавршавања запослених и њихови трошкови настају приликом одласка запослених на разне семинаре и 
едукативна предавања у циљу унапређења пружања здравствене заштите и бољег и ефикаснијег пословања установе. Процена 
количине и вредности је на основу досадашњих трошкова за те намене и плана стручног усавршавања. 

          

11. 

Трошкови 
репрезентације 
ОРН-55900000 
 

 
400 

 
333 

 
42371100 

 
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Трошкови репрезентације настају сукцесивно током целе године, доласком пословних партнера, представника добављача и 
приликом одржавања стручних предавања у нашој установи. Процењена количина и вредност трошкова репрезентације је на 
основу  досадашњих потреба и на основу анализе тржишних цена . 

          

12. 

Услуге информисања 
ОРН-22212000-9 

250 250 42342100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

У циљу што ефикаснијег пословања, запослени морају да буду добро информисани. Набавка стручне литературе, програмског 
пакета и сличних часописа  који прате новине и промене у буџетском пословању је неопходно за несметан  и успешан рад. 
Процењена количина и вредност  часописа је на основу досадашњих трошкова . 

          



13. 

Радови на 
постављању подова 
ОРН-45432100 
ИА08 

400 333 42511100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Планирани радови на постављању подова  су неопходни у циљу заштите и очувања лепог и чистог хигијенски исправног  
пословног простора, лакшег одржавања  и заштите пословног простора .Процењена вредност радова је на основу тржишних 
цена истих радова. 

          

14. 

Столарски радови 
ОРН-45442200-1 

200 167 42511200 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Столарски радови, поправке столарије, канцеларијског и медицинског намештаја су  важни у  пословању установе и очувању 
њене имовине и пословног простора. Процењена вредност је утврђена информисањем и анализом цена које се крећу на 
тржишту за столарске услуге.  

          

15. 

Молерски рад-
бојадерски 
ОРН-45442100-8 

200 166 42511300 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

У циљу заштите и очувања лепог и чистог хигијенски исправног  пословног простора у коме бораве како запослени установе 
тако и здравствени осигураници  морају се планирати молерски радови. Процењена вредност молерских радова је утврђена на 
основу информисања о  кретању цена за молерске радове .   

          

16. 

Рад на водоводу и 
канализацији 
ОРН-45232410-9 

100 83 42511500 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

У циљу ефикасног пословања и очувања и заштите животног простора неизбежни су и радови на водоводу и канализацији. 
Одржавање постојеће мреже и санације могућих кварова су неизбежни у пословању установе. Кварове није могуће 
предвидити. Процењена вредност  је на основу испитивања и анализе кретања цена на тржишту прегледањем ценовника и 
каталога  . 

          

17. 

Електрична 
инсталација 
ОРН-50711000-2 

400 333 42511700 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 

Електрична енергија је неопходна у свакодневном пословању и раду  свих медицинских , ртг и стоматолошких  апарата и 
канцеларијске опреме па је стога одржавање електричне инсталације нужно у циљу несметаног обављања основне делатности 



утврђивања 
процењене вредности 

лечења и дијагностиковања обољења код здравствених осигураника.Могући квар на електричној инсталацији није могуће 
планирати. Процењена вредност одржавања електричне инсталације је на основу анализе досадашњих трошкова .  

          

18. 

Остали материјал за 
одржавање зграда 

300 252 42511900 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Остали разни материјал за одржавање зграда у случају разних ситних поправки и одржавања пословног простора. Процењена 
количина и вредност је на основу досадашњих трошкова. 

          

19. 

Механичке поправке  
ОРН-50112100 

100 83 42521110 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Механичке поправке и одржавање возила постојећег возног парка је у циљу што безбеднијег превоза. Процењена количина и 
вредност је утврђена на основу анализе досадашњих радова и трошкова, као и на основу чињеничног стања возног парка и 
извшених механичких радова на појединим возилима као и на основу кретања цена услуга за исте. 

          

20. 

Поправка електричне 
и електронске опреме 
ОРН-50433000 

100 83 42511900 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Поправка и одржавање исправне електричне и електронске опреме доприноси бољем и успешнијем пословању. Евентуалне  
кварове није могуће предвидети па је процењена вредност утврђена анализом – прегледом интернет  страна, каталога и 
ценовника  могућих делова електричне и електронске опреме. 

          

21. 

Текуће поправке и 
одржавање осталих 
објеката 
ОРН-50800000  

200 167 42519100 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Текуће поправке и одржавање осталих објеката које користи Клиника а  у циљу одржавања пословног простора. 

          

22. 
Одржавање 
административне 

400 333 42522200 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 

  
Децембар 

 



опреме  
ОРН-50311400 

2015.г. 2015.г. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Услуге попраке одржавања и сродне услугеза персоналне рачунаре,канцеларијску ,телекомуникационуи аудиовизулну опрему 
и њена исправност је кључна за вођење финансијског и рачуноводственог пословања установе, вођење електронског картона, 
одржавање наставе . Процењена вредност је на основу трошкова одржавања . 

          

23. 

Текуће поправке 
производне моторне  
и непокретне опреме 
ОРН-50421200 

100 84 42529500 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Текуће поправке производне моторне и непокретне опреме је неопходно у циљу ефикасног рада здравствене установе. 
Исправност  постојећих агрегата који се стављају у функцију у случају нестанка електричне енергије  за несметан рад је од 
великог значаја за здравствене осигуранике. Процењена вредност је утврђена на основу дасадашњих трошкова .  

          

24. 

Обрасци-здравствени 
обрасци 
ОРН-22820000 

310 258 42611110 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка здравствених образаца је у циљу несметаног функционисања здравствене заштите.Процењена количина здравствених 
образаца је минимална пошто је уведена нова технологија и могућност електронског попуњавања и штампања образаца. 
Процењена вредност је на основу тржишних цена образаца. 

          

25. 

Административни 
материјал-
канцеларијски 
ОРН-22800000 

200 167 42611120  
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка административног-канцеларијског материјала је неопходна у циљу вођења редовног финансијско-рачуноводственог 
пословања, без којег не може да функционише здравствена установа. Процењена количина је утврђена на основу анализе 
утрошка у претходној години, док је процењена вредност утврђена на основу тржишних цена. 

          

26. 

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
ОРН-80500000 

250 250 42630000 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост Набавка материјала за образовање и усавршавање запослених је у циљу стицања додатног знања  за ефикасније обављање 



набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

здравтвене делатности.Процењена вредност је на основу тржишних цена. 

          

27. 

Безоловни бензин 
ОРН-09132100 

250 250 42641300  
Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију и преноса података у  циљу несметаног обављања здравствене 
делатности и пословања установе.Процењена вредност је на основу досадашњих трошкова. 

          

28. 

Услуга -уговор о делу 
 

200 200 42359920 Члан 7. Став 
1. Тачка 
12.ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Услуге уговора о делу су предвиђене за оне услуге који су неопходни да би Клиника нормално функционисала. Специфични 
послови које запослени  на Клиници не обављају  и за које нису обучени морају се реализовати уговором о делу.  

29. 
Услуге Обезбеђења 

објекта 
200 166  

Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

Јануар 
2015.г. 

Фебруар 
2015.г. 

Децембар2015  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 

утврђивања 
процењене вредности 

Услуге 
обезбеђења 
објекта је 
потребно због 
евентуалних 
физичких 
напада на 
запослене. 

Процена је 
вршена на бази 

прошлогодишњих 
потреба. 

Вредност из 
уговора за 

прошлу 
годину 

     

30. 

Јавно здравство 
ОРН-85145000-7 

200 200 42433100 Члан 7. Став 
1.тачка 1. 
ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка медицинских услуга-микробиологије, санитарних прегледа и одношење медицинског отпада је саставни део радних 
обавеза здравствене установе. Процењена количина и вредност је на основу фактура извршених услуга и обима услуга. 

          

31. Платни промет 400 400 42111110 Члан 7. Став     



 

ОРН-6660000 1. Тачка 
9.ЗЈН 

Јануар 
2015.г. 

Децембар 
2015.г. 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Трошкови платног промета и банкарских услуга су законом предвиђени и они се појављују у свакодневном пословању 
здравствене  установе. Процењена количина и процењена вредност трошкова је утврђена на основу досадашњих трошкова. 

          

32. 

Реконструктивни прах 
ОРН-33141770 

250 250 42359920 Члан 39. 
Став 2. ЗЈН 

 
Јануар 
2015.г. 

  
Децембар 
2015.г. 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи у циљу обављања редовне делатности Максилофацијалне хирургије и Оралне хирургије као и ради даље 
продајејавн 
. Процењена количина  је на основу фактурисног и употребљеног уградног материјала у протеклој години  . Процењена 
вредност је утвђена на основу уговора са РФЗО и фактура добављача. 

          


