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 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
План набавки за 2021. годину за набавке на које се закон не примењује 

(набавке чија процењена вредност није већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ за добра и услуге, 
односно није већа од 3.000.000,00 за радове, члан 27. ЗЈН) 

Ред. бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Процењена вредност 
РСД без ПДВ 

 ДОБРА  

1 Медицински ситан инвентар  900.000,00 

2 Немедицински ситан инвентар и уређаји 900.000,00 

3 Медицински потрошни материјал 900.000,00 

4 Немедицински потрошни материјал 900.000,00 

5 Kетриџи са наруквицама за апарат Zebra HC100  300.000,00 

6 Новогодишњи пакетићи за децу запослених 900.000,00 

7 Навлаке (кесе) и термални папир за ртг, уз и ОП 500.000,00 

8 Saccharomyces boulardii капсуле 900.000,00 

9 Грејачи за пацијенте и прекривке за ОП столове 800.000,00 

10 Црева за аспирацију, интубацију и силиконска црева 800.000,00 

11 Нафтни деривати за возила ИОБ и струјни агрегат 700.000,00 

12 Потрошни материјал за омекшавање воде у котларници (таблетирана со и хидрокс) 300.000,00 

13 Биолошки индикатори за стерилизацију  870.000,00 

14 Потрошни материјал за апарат за High Flow терапију 750.000,00 

15 Колица и помоћни намештај од инокса за разне намене (Оп блок и одељења) 900.000,00 

16 Трико траке, кошуље и потпетице за гипс  900.000,00 

17 Стуб са таблом ИОБ 950.000,00 

18 Машина и фолије за замотавање ципела  400.000,00 

19 Мушема за Оп блок 800.000,00 

 УСЛУГЕ  

20 Сервис и одржавање агрегата 150.000,00 

21 Хигијенско генерално машинско прање подова у Служби за хируршке интервенције (Операциони блок) 990.000,00 

22 Сервис и одржавање машина и уређаја у вешерају  900.000,00 

23 Сервис, одржавање и еталонирање лабораторијске опреме (лабораторија, микробиологија, трансфузија) 500.000,00 

24 Сервис и одржавање машина за прање подова 50.000,00 

25 Сервис и одржавање централног расхладног система и клима коморе 990.000,00 

26 Сервис и одржавање клизних врата на Институту 900.000,00 

27 Сервис и одржавање апарата у физикалној терапији 900.000,00 

28 Сервис, одржавање и тестере за машине за сечење гипса 500.000,00 
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29 Годишње одржавање и налепнице (етикете) за епрувете за бар код за постојећи ЛИС у ИО Бањица 990.000,00 

30 Сервис и одржавање Canon фотокопир апарата  200.000,00 

31 Сервис, одржавање и пратећи потрошни материјал за ЕКГ и ЕМНГ апарате у Институту   900.000,00 

32 Одржавање телефонске централе, директних и локалних телефонских линија у Институту 400.000,00 

33 Сервис и одржавање уређаја у интензивној нези и Служби анестезије 900.000,00 

34 Сервисирање пп апарата и хидраната, испитивање сигурносних вентила, чишћење димњака 990.000,00 

35 Сервисирање апарата и стетоскопа за мерење крвног притиска 200.000,00 

36 Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације 450.000,00 

37 Сервис и одржавање трафо станице 300.000,00 

38 Сервис и одржавање, замена гума, технички преглед и регистрација возила ИОБ 500.000,00 

39 Сервис и одржавање разгласног система у амбулантама 300.000,00 

40 Сервис, оштрење и поправка хируршких инструманата 300.000,00 

41 Сервис и одржавање операционих столова 990.000,00 

42 Сервис и одржавање машина и уређаја у болничкој кухињи 900.000,00 

43 Сервис и одржавање металних колица за разне намене 700.000,00 

44 Поправка и сервисирање ситних уређаја на одељењима 500.000,00 

45 Ревизија Акта о процени ризика 500.000,00 

46 Сервис и одржавање машина у постројењу за уништавање медицинског отпада 800.000,00 

47 Обнова лиценце за антивирус програм 300.000,00 

48 Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство 980.000,00 

49 Одржавање зелених површина-услуге садње и одржавања зелених површина 300.000,00 

50 Услуга израде намештаја по мери 800.000,00 

51 Услуга мобилне телефоније 450.000,00 

52 Услуга редовног годишњег одржавања лифтова 500.000,00 

 НАПОМЕНА: ПЛАН ЈЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИ. НАБАВКЕ ЗАВИСЕ ОД ПОТРЕБА И ЗАХТЕВА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
_____________________________ 

Проф. др Драган Јечменица 


