
 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА _2014 . ГОДИНУ

Институт за онкологију и радиологију Србије

Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

1
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ
698.385.000,00 698.385.000,00 511000

ИЗГРАДЊА БОЛНИЦА- изградња 

новог простора за Радиотерапију
45000000 379.500.000,00 379.500.000,00 511222

отворени
ИЗГРАДЊА БОЛНИЦА- изградња 

новог простора за Хирургију 

(операционе сале)

45000000 115.000.000,00 115000000,00 511222
отворени

ИЗГРАДЊА БОЛНИЦА- изградња 

новог простора за амфитеатар и 

службу ОПМИ

45000000 31.525.000,00 31525000,00 511222
отворени

ИЗГРАДЊА БОЛНИЦА- 

проширење ДБ хемиотерапије 
45000000 30.000.000,00 30000000,00 511222 отворени

ИЗГРАДЊА БОЛНИЦА- централно 

растварање цитостатика 
45000000 115.000.000,00 115000000,00 511222

отворени
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

БОЛНИЦА - адаптација ОИОН
50000000 12.000.000,00 12.000.000,00 511322 отворени

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

БОЛНИЦА - адаптација 

библиотеке

50000000 1.150.000,00 1.150.000,00 511322
отворени

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

БОЛНИЦА - реконстр. простора за 

перкутане интерв. Процедуре  

вођене радиолош. процедурама 

50000000 2.000.000,00 2.000.000,00 511322

отворени

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

БОЛНИЦА - реконс. Простора за 

радне станице за радиологе за 

дигит. Мамографске јединице

50000000 1.000.000,00 1.000.000,00 511322

отворени

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка
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КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

БОЛНИЦА - адаптација простора 

за ДБ педијатрије

50000000 4.910.000,00 4.910.000,00 511322
отворени

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

БОЛНИЦА - адаптација простора 

за увођење терапије 

радиоактивним јодом

50000000 2.300.000,00 2.300.000,00 511322

отворени

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ 71000000 4.000.000,00 4.000.000,00 511431 отворени
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

2 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 30230000 3.550.830,00 3.550.830,00 512221 отворени јануар март мај
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

3 КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА  39130000 439.000,00 439.000,00 512210 отворени фебруар април мај
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

4
КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА - 

телефони 32550000 90.000,00 90.000,00
512230 отворени фебруар април мај

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

5

ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА - 

клима уређај и систем 

евиденције и контроле 

приступа запослених 39717000

833.333,00 833.333,00

512241 отворени јануар март мај
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

6 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 33100000 2.121.334.833,00 2.121.334.833,00 512511 отворени

Блатекс 33190000 3.180.000,00 3.180.000,00 512511 отворени фебруар април јун
Апарат за ЕКГ 33123000 570.000,00 570.000,00 512511 отворени март мај јул

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази истраживање тржишта.Дати износи садрже и 

одговарајућу опрему за опремање наведеног простора (осим за Радиотерапију.) 

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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Антидекубита. душек 33170000 142.500,00 142.500,00 512511 отворени фебруар април јун

Микротон апарат 33160000 665.000,00 665.000,00 512511 отворени јануар март април

Аспиратор покретни 33170000 171.000,00 171.000,00 512511 отворени март мај јул

Негатоскоп 33120000 76.000,00 76.000,00 512511 отворени април јун јул

Дерматоскоп 33120000 266.000,00 266.000,00 512511 отворени фебруар април јун

Инхалете 33170000 171.000,00 171.000,00 512511 отворени мај јул август

Маши. за сечење газе 33160000 38.000,00 38.000,00 512511 отворени мај јул август

Апар. за торакалну дренажу 33170000 237.500,00 237.500,00 512511 отворени април јун јул

Колица за анестезију 33170000 152.000,00 152.000,00 512511 отворени јануар март април

Кофер за реанимацију 33170000 47.500,00 47.500,00 512511 отворени фебруар април јун

Гама проба 33160000 285.000,00 285.000,00 512511 отворени март мај јул

Пиштољ за "Core" биопсију 33120000 83.333,00 83.333,00 512511 отворени јануар март април

Електро-хуруршки генератори: 

дијатермије, 33160000 12.012.500,00 12.012.500,00 512511 oтворени

Мобилни рентген апарат 33120000 10.350.000,00 10.350.000,00 512511 oтворени

Плазма стерилизатор-

стерилизација на ниским 

температурама 33160000 9.775.000,00 9.775.000,00 512511 oтворени

Стуб за ендоскопске процедуре 

са пратећим акцесоријама и 

дијатермијом 33168000 13.800.000,00 13.800.000,00 512511 oтворени

Респиратор механички 

вентилатор 33160000 1.840.000,00 1.840.000,00 512511 oтворени

Операционе лампе са сателитом 

и камерама 33160000 13.340.000,00 13.340.000,00 512511 oтворени

Генератори  ултразвучног и 

биполарног ножа 33100000 8.625.000,00 8.625.000,00 512511 oтворени
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Монитори виталних функција са 

инвазивним мерењем 33170000 14.720.000,00 14.720.000,00 512511 oтворени

Водено купатило 33170000 690.000,00 690.000,00 512511 oтворени

Апарат за анестезију 33170000 8.050.000,00 8.050.000,00 512511 oтворени

Инфузомат за форсирану 

надоканаду течности 33170000 1.495.000,00 1.495.000,00 512511 oтворени

Апарат за спирометрију 33170000 287.500,00 287.500,00 512511 oтворени

Дефибрилатор 33160000 920.000,00 920.000,00 512511 oтворени

Фибероптички бронхоскоп за 

отежану интубацију 33160000 2.070.000,00 2.070.000,00 512511 oтворени

Сонде за ултразвучни апарат ( за 

дојку и абдомен) 33120000 3.450.000,00 3.450.000,00 512511 oтворени

Портабилни апарат за специмен 

мамографију 33120000 11.500.000,00 11.500.000,00 512511 oтворени

Апарат за мерење нервне 

спроводљивости 33110000 2.300.000,00 2.300.000,00 512511 oтворени

Апарат за хемостазу 33100000 2.875.000,00 2.875.000,00 512511 oтворени

 Линеарни акцелератори 33150000 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 512511 oтворени

ЦТ симулатор 33150000 75.000.000,00 75.000.000,00 512511 oтворени

Наменске МР јединице 33150000 140.000.000,00 140.000.000,00 512511 oтворени

Брахитерапијска машина са 

пратећом опремом 33150000 80.500.000,00 80.500.000,00 512511 oтворени

Мобилни дигитални рентген за 

брахитерапију 33150000 9.200.000,00 9.200.000,00 512511 oтворени

MRI 3T (радиолошка дијагн) 33150000 220.000.000,00 220.000.000,00 512511 oтворени

Мамограф. Јединица за 

перкутане интервентне 

процедуре вођене радиоло. 

методама 33150000 57.500.000,00 57.500.000,00 512511 oтворени



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

 Апарат за генетско тестирање 

оболелих од канцера 

(тестирање наследне 

предиспозиције за канцер) 33120000 14.950.000,00 14.950.000,00 512511 oтворени
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

7

АДМИНИСТРАТИВНИ 

МАТЕРИЈАЛ ( канцеларијски и 

штампани )                 30192000 6.630.000,00 6.630.000,00 426111 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

8 ОДЕЋА, ОБУЋА И УНИФОРМА                                 18100000 2.868.500,00 2.868.500,00 426120 отворени март мај јул

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

9 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ                                 9100000 833.340,00 833.340,00 426400 отворени март мај  децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

10
МЕДИЦИНСКИ, САНИТЕТСКИ И 

УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 1.343.777.269,00 1.343.777.268,00 426700 отворени јануар март  децембар

10.1 Медицински гасови 24111500 2.500.000,00 2.500.000,00 4267212

централизова

на РФЗО

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

10.2
Лекови у здравственој 

установи 33600000 113.362.726,00 113.362.726,00 4267511 отворени јануар март  децембар

централизова

на РФЗО

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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10.3

Уградни материјал (мрежице, 

стаплери, имплант. за дојку, 

експандери) 33140000 7.645.833,00 7.645.833,00 4267914 отворени
централизова

на РФЗО

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

10.4
Санитетски и медицински 

потрошни материјал 33140000 135.134.166,00 135.134.166,00 4267915 отворени јануар март децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

10.5
Цитостатици са позитивне 

листе     (Б листа) 33600000 90.539.999,00 90.539.999,00 4267516 отворени
централизова

на РФЗО

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

10.6 Цитостатици са Ц листе 33600000 994.594.545,00 994.594.545,00 4267577 отворени
централизова

на РФЗО

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

11

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ И 

УГОСТИТЕЉСТВО 27.626.665,00 27.626.665,00 426800

11.1
Средства за одржавање 

хигијене 39830000 3.333.332,00 3.333.332,00 426811 отворени фебруар април децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

11.2 Храна 15000000 1.000.000,00 1.000.000,00 426821 отворени март мај децембaр

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 
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број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

11.3
Намирнице за припремање 

хране 15000000 23.293.333,00 23.293.333,00 426823 отворени фебру. април децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ 36.678.807,00 36.458.807,00 426900

12.1 Материјал за поправку зграде 44190000 1.800.000,00 1.800.000,00 4269111 отворени јануар март децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12.2 Материјал за поправку опреме 31000000 800.000,00 800.000,00 4269112 отворени фебруар април децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12.3

Текстилни материјал 

(постељине, пиџаме, 

компресе, пешкири и др.) 19200000 1.666.700,00 1.666.700,00 4269113 отворени март мај јул

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12.4
Потрошни материјал за 

апарате 33140000 28.718.807,00 28.718.807,00 4269114 отворени јануар март децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12.5 Ситан инвентар - медицински 44500000 2.486.800,00 2.486.800,00 4269115 отворени фебру. април децембaр

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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процењене вредности

Хируршки и лапараскопски 

инструменти 
44500000 11.666.666,00 11.666.666,00 4269115 отворени

12.6 Алат и инвентар 44500000 1.206.500,00 1.206.500,00 426913 отворени фебру. април децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12.7
Резервни делови за опрему 

произвођача Електа 44500000

30.063.000,00 30.063.000,00 426912

отворени
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

12.8
Резервни делови за опрему 

произвођача Вариан 44500000

9.561.000,00 9.561.000,00 426912

отворени
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

УСЛУГЕ
13 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

13.1 Накнаде у натури-пакетићи                          37000000 2.083.000,00 2.083.000,00 413100 отворени октобар децембар децембар
Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

13.2
Куповина карата за превоз за 

службени пут 63500000 833.333,00 833.333,00 422121 мала набака јануар март децембaр

14 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 58.247.000,00 58.247.000,00

Енергетске услуге (ел. Енер., 

грејање) 65000000 46.247.000,00 46.247.000,00 421200 отворени
централизова

на РФЗО

 Набавке су потребне ради превентиве да би се елиминисао и избегао  дужи застој у раду РТ опреме                                                   

Начин утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази сервисног плана овлашћеног сервисера за 

2014. годину 

 Набавке су потребне ради превентиве да би се елиминисао и избегао  дужи застој у раду РТ опреме                                                   

Начин утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази сервисног плана овлашћеног сервисера за 

2014. годину 

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавкa je потребнa ради остваривања права запослених у складу са законом                                                               Начин 

утврђивања процењене вредности конкретне набавке рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину и према 

могућности Института
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Трошкови осигурања 

(имовина, возила, запослени) 66510000 12.000.000,00 12.000.000,00 421500 отворени
централизова

на РФЗО

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.000.000,00 13.000.000,00 423000

15.1

Компјутерске услуге (софтвер, 

анти вирус,одржавање 

рачунарских програма и сл.) 72267100 4.500.000,00 4.500.000,00 423200 преговарачкимарт мај децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

15.2
Услуге информисања ( 

тендери, публикације) 79800000 1.000.000,00 1.000.000,00 423400 мала набавка децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

15.3 Услуге прања и пеглања веша 98310000 7.500.000,00 7.500.000,00 423600 отворени јануар март децембaр

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                            

УКУПНО 21.745.700,00 21.845.700,00 424000

16.1 85100000 5.338.000,00 5.338.000,00 424300 отворени јануар март децембaрЗдравствена заштита по 

уговору

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради осигурања имовине и запослених на Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину 

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину 
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набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.2
Остале специјализоване 

услуге 15.692.700,00 15.792.700,00 424900

16.2.1

Услуге складиштења медиц. и 

немедиц. документације и 

хистопатолошких  препарата 63122000 5.276.000,00 5.276.000,00 4249113 отворени април јун децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.2.2

Периодично дозиметријска 

контрола извора 

зрачења,очитав. личних 

дозиметара, анализа јониз. 

зрачења 50410000 2.650.000,00 2.650.000,00 4249113 отворени март мај децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.2.3
Услуге рециклаже тонера 

(остале опште услуге) 50323000 2.300.000,00 2.300.000,00 4249113 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.2.4 Услуге шпедиције 63523000 200.000,00 200.000,00 4249113 мала набавкајануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.2.5
Контрола и редован сервис 

противпож. опреме 50510000 416.700,00 416.700,00 4249113 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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16.2.6

Одвожење медицинских 

гасова,медиц. РАО отпада, 

хемикалија са патолог., 

инфек.,  и грађевинског отпада 

и расходованих средстава 63521000 4.850.000,00 4.850.000,00 4249113 отворени фебруар април децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.3 Израда пројекта (разно) 715410000 500.000,00 500.000,00 424900 отворени фебруар април децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

16.4
Услуге стручног надзора над 

извође.радова и услуга 71630000 215.000,00 215.000,00 424900 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Остале специјализоване 

услуге УКУПНО (16.2 до 16.4) 16.407.700,00 16.507.700,00 424900

17
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 95.755.000,00 96.293.333,00 425000

17.1 ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ 14.610.000,00 14.610.000,00 425100

17.1.1

Граћевинс. занатски радови 

(керамички, малтерисање, 

бетонирањереконструкција 

подстанице,тоалета и др. 45000000 3.000.000,00 3.000.000,00 425111 отворени март мај децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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17.1.2

Столарско-тапетарске 

услуге,стаклорезачке,браварс

ке,одржавање и замена алум. 

столарије,услуге оштрача 45000000 4.990.000,00 4.990.000,00 425112 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

17.1.3
Чишћење канализације и 

одржавање сепаратора масти 50514000 750.000,00 750.000,00 425115 отворени фебруар април децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

17.1.4 Електричне инсталације 5.370.000,00 5.370.000,00 425117

Редован годишњи преглед и 

одржавање лифтова и платф. 

за инвалиде лифтова 50750000 3.050.000,00 3.050.000,00 425117 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

Одржавање клизних 

сензорских врата, врата 

бункера 71630000 1.300.000,00 1.300.000,00 425117 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

Одржавање трафо станица, 

електроинсталација,замена 

растера 71630000 1.020.000,00 1.020.000,00 425117 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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17.1.5

Чишћење вентилационих 

канала климатизације  и 

вентилације 50750000 500.000,00 500.000,00 425119 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

17.2 ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 81.145.000,00 81.463.333,00 425200 отворени

17.2.1
Механичке поправке - 

сервисирање возила 50110000 400.000,00 400.000,00 425211 мала набавкафебруар април  децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

17.2.2

Електрична и електронска 

опрема-клима коморе, сплит 

системи 50730000 4.000.000,00 4.000.000,00 425212 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности
17.2.3 Одржавање рачунарске 50300000 2.900.000,00 2.900.000,00 425222 отворени јануар фебруар децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

17.2.4

Одржавање опрема за 

комуникацију-телефонска 

централа 64221000 400.000,00 400.000,00 425223 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

17.2.5

Одржавање фотографске, 

електронска опрема ( ТВ и 

радиоапарати) 50341000 120.000,00 120.000,00 425224 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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17.2.6

Одржавање опрема за 

угоститељство и домаћинство 

(замрзив., фрижидери,опрема 

у кухињи) 50730000 1.150.000,00 1.150.000,00 425225 отворени јануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

17.2.7 Биротехничка опрема 50310000 60.000,00 60.000,00 425226 мала набавкајануар март децембар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

17.2.8 Медицинска опрема

Поправка и одржавање 

медицинске опреме 50421000 72.115.000,00 72.433.333,00 425251

Опрема произвођача Сименс 50421000 15.000.000,00 15.000.000,00 425251 отворени јануар
април

децембар

Primus I (održavanje i delovi - bez 

vakum elemenata) 

CT Siemens Somatom sensetion 

(bez cevi) 

MR Avanto Siemens     

Gama kamera Siemens E.CAM 

system (bez detektora)

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

Опрема произвођача Електа 50421000
25.600.000,00 25.600.000,00 425251

отворени јануар
април

децембар

Elekta Sinergy platform 2 kom.

RT Simulator Nukletron HQ ( bez 

cevi i detektora)

Nucletron Microselectron V1

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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Nucletron Microselectron V3

IMPAC informacioni sistem - 

odrzavanje 

FOCAL Sistemi za planiranje 

konformalne i IMRT - odrzavanje

SCANDITRONIX dozimetrija 

(relativna, QA, IMRT)

XiO Sistem za planiranje 

konformalne radioterapije

XiO Sistem za planiranje IMRT 

terapije

3d line sistem za stereotaksu

Одрзавање опреме за апсолутну 

дозиметрију

Oncentra sistem za planiranje 

brahiterapije

PLATO sistem za planiranje 

brahiterapije

DICOM bezbednosni server i 

antivirus licence

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Вариан 50421000
7.500.000,00 7.500.000,00 425251

отворени јануар
април

децембар

Varian Clinac 6EX (bez 

vakuumskih elemenata)

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача General 

elektrik 50421000
2.500.000,00 2.500.000,00 425251

отворени јануар
април

децембар

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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CT simulator General electric 

Lightspeed RT4 (bez cevi) 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Drager 50421000
1.810.000,00 1.810.000,00 425251

отворени јануар
април

децембар

Respirator Evita 2cap  Fabius MR

Респиратор Савина

Апарати за анестезију ФАБИУС 

(7 ком.)

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Olympus 50421000
250.000,00 250.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Olympus Gastroskop  Type GIF 

Q20

Olympus Gastroskop QYF- X6-30

Olympus Kolonoskop CF 30L

Olympus Kolonoskop CF-EI

Olympus Sigmoidoskop CF P20S

Olympus Hladni izvor svetlosti CL-

10

Olympus Sukciona Lampa keymed 

KV- 2)

Olympus Vodeno kupatilo

Olympus Lykic test

Olympus Aparat za 

elektroresekciju i polipektomiju 

Europe HF-120

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.
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обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Olympus 2 Citoskopa  21A i     22-

13

Olympus mikroskopi (7 kom)

Cistoskop Olympus

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Leica и 

произвођача  Reinchart 50421000
1.050.000,00 1.050.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Kriomikrotom Leica CM 1850

Klizni mikrotom Leica SM 2000R

Vodeno kupatilo HI 1210

Mikroskop Leica DM RBE

Rotacioni mikrotom Reichart 2040 

Autocut

Mikroskop Reichart Polyvar

Mikroskop Leica DM 1000

Mikroskop leica DM 2000

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача 

Eppendorf 50421000
100.000,00 100.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Eppendorf Mcycler Gradient (pcr 

aparat)

Eppendorf centrifuga model 547R

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Heraeus 50421000
100.000,00 100.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Heraeus centrifuge

Биофотометар

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Thermo 

Shandon 50421000
700.000,00 700.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Thermo Shandon  Cytospine 3

Thermo Shandon Varistain

Thermo Shandon Microtom 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача ILAB I 

Beckman Coulter 50421000
1.400.000,00 1.400.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Hematološki analizator HmX 

Beckman Coulter

Hematološki analizator AcT diff 

Beckman Coulter

Апарат за коагулацију АЦЛ 7000

Апарат за коагулацију АЦЛ 9000

Биохемијски Анализатор ИЛАБ 

600

Биохемијски Анализатор ИЛАБ 

650

Биохемијски Анализатор ИЛАБ 

300

Hematoloski analizator LH780 

Beckman Coulter

Апарат за електрофорезу 

Суперцелло 5

Ецопхоттест ЕТ2

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Инновенс 55ЕУ2 -Јоуан

Имунохемијски анализатор 

Аццесс 2 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Datex 50421000 600.000,00 600.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Datex-Ohmeda  S/5 light (2 

kom.),Solar 8000i,Dash 4000i(4 

Kom)

Datex-Ohmeda (5 kom.),EKG 

MAC 500 i 1000

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Facs 

Calibour 50421000
200.000,00 200.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

FACS Calibour        

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача ABI 

PRISM 50421000
750.000,00 750.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Applied biosystem Real time PCR 

system

ABI Prism 6100

Gene AMP PCR 2700

Applied biosystem USA abi prisma 

310DNK sekvenator

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Medison I 

Sony 50421000
800.000,00 800.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Medison SA 8000 EX-EXP sa 

pripadajućom opremom

Medison Accuvix XP sa 

pripadajućom opremom

Medison SA 8000 EX i SA 8000 

SE sa pripadajućom opremom

Sonny laser Imager

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Walleylab 50421000
550.000,00 550.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Ligasure -Walleylab

Elektrotermokauteri -Walleylab

Argon Laser -Walleylab 

Електротермокаутер Triad 

Walleylab

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Hologic, 

Codoniks I Planilux 50421000
2.100.000,00 2.100.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Codonics Horizon GS Imidžer suve 

tehnologije-3 kom

Hologic Lorad Miv Mamograf sa 

pripadajućim dodacima(bez cevi)

Hologic Lorad MCP Sto za 

stereotehničke procedure(bez 

cevi)

PLANILUX DXHM negatoskop

PLANILUX IRIS Lamp 100CWS

HOLOGIC LAB CRAFTERS

Suros ATEC Saphire

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Codonics Infinity PACS

Mamograf Hologic Selenia 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Cusa 50421000 650.000,00 650.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Cell-Saver    

Cusa

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Агфа 50421000 230.000,00 230.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Агфа апарати за развијање 

филмова

Агфа радна станица за Планмед 

мамограф

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Selecta  

Presoclav 50421000
90.000,00 90.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Sterilizator Selekta Presoklav 75

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Getting 50421000
370.000,00 370.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Sterilizator Geting HS 4406 EC-1

Sterilizator Geting HS 6613 EC-1

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Gammex 50421000
350.000,00 350.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Одржавање Система  помичних 

ласера

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Fuji, 

Shimatsu I Planmed 50421000
400.000,00 400.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Film procesor Fujifilm FPM 100A

Mobilni rendgen Shimadzu MUX-

10

Планмед мамограф 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Agilia 50421000 150.000,00 150.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Инфузомати Agilia

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача TKA, 

Dairei I Artico 50421000
350.000,00 350.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Центрифуге са хлађењем и 

дејонизатор воде ТКА (суперлаб)

Фиржидер -80 Даиреи

Фрижидер -80 Артицо 

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Kodak I 

Carestream 50421000
925.000,00 925.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Kodak DryView

Пумпа за контраст на ЦТ 

симулатору

Опрема за дигитализацију на 

брахитерапији

Ласер Камера ДВ5700

Carestream PACS 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача ENC 50421000 200.000,00 200.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Лампе за стерилизацију ваздуха 

на хирургији

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Urlich 50421000 200.000,00 200.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Ињектори Улрицх

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Fujinon I 

Maquet 50421000
1.000.000,00 1.000.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Video kolonoskop Ec-530FL i 

endoskop EG-530 FP sa 

opremom, Bronhoskop EB-

470T,Monitor Sony, Aspiraciona 

pumpa Dinamic, Video procesor, 

VP-4400, HLX G8 Duo Hanau 

med, HLX OP Lampe (3 kom.), 

Maquet OP sto Betaclassic 

(5.kom.) 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Gulmay 50421000
300.000,00 300.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Uređaj za ortovoltažu Glumay

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Биобеам 50421000
300.000,00 300.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Биобеам изотропски апарат за 

зрачење крви

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача B&K 50421000 300.000,00 300.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Ултра звук за брахитерапију

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача Visaris 50421000
200.000,00 200.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Digitalni RTG aparat Visaris 

(garancija)

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Опрема произвођача B Braun 50421000
260.000,00 260.000,00 425251

отворени
јануар април децембар

Инфузомати Б Браун 

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредости

Остала медицинска опрема 50421000 4.830.000,00 4.830.000,00 425251 отворени јануар април децембар
Искра ПИО М12  с/н. 765 

ламинарна експирементална

Искра ПИО М12  с/н. 766

Искра ПИО М12  с/н. 767

Barselona Telstar BIO II a/p

Barselona Telstar BIO II - a

Аура 2000

MEMMERT Vodeno kupatilo WB

CRUMAIR Laminarna komora 

9005 FL

BRAND Automatska pipeta 10 µL

BRAND Automatska pipeta 200 µL 

(4 kom)

BRAND Automatska pipeta 

varijabilna 100-1000 µL (4 kom)

BRAND Automatska pipeta 

varijabilna 5-50 µL (3 kom)

BRAND Makro propipeta (10 kom)

1.200.000,00

150.000,00

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

BRAND Pipetor III, 

varijabilni,standardni ventil 1-10 

ML (3 kom)

WTW PH metar

Demineralizator vode za 

biohemijske

analizatore

ABL 77 Senes Gasni analizator -

Radiometer medical ApS

Argus pumpe -Codon Argus

Centrifuga -Beckman Coulter 

Суви стерилизатори 95.000,00

Екг 160.000,00

Центрифуге (остале) 130.000,00

Микроскопи остали 175.000,00

Калибрација аналитичких 

вага,термометара и остале 

опреме која захтева 

сертификацију

160.000,00

Одржавање  развода 

медицинских гасова 400.000,00

Одржавање  подстанице 

мед.гасова 300.000,00

Остала опрема 110.000,00

Стерилизатор (мтс) 130.000,00

Elektronski mikroskop Carl Zeus 

Exp.laboratorija 150.000,00

центрифуга са 

хлађењем(сигмалаб.) 3-16 ПК 50.000,00

Компресор медицинских гасова 200.000,00

Гинеколошки сто и колпоскоп 50.000,00

150.000,00

300.000,00

130.000,00



Износ Конто 
Покрета. 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

Редни 

број

Процењена 

вредност (укупно, 

по годинама)

Планирана средства у 

буџету/фин.плану (без ПДВ-а)
Оквирни датуми

Предмет набавке

Напомена 

(централизација

, претходно 

обавештење, 

основ из ЗЈН ...

Врста 

поступка

Видео надзор ,амбијентално 

озвучење и позив пацијената 400.000,00

Апарати за мерење притиска 200.000,00

Вивостат апарат за прављење 

ткивног лепка 200.000,00

Аспиратори 100.000,00

Aparat Ekater Thompson 40.000,00

Разлог и оправданост 

набавке;начин утврђивања 

процењене вредности

УКУПНО УСЛУГЕ 191.664.033,00

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Радисав Шћепановић 

 Набавке су потребне ради обављања редовне делатности Института за онкологију                                                   Начин 

утврђивања процењене вредности конкретних набавки рађен је на бази уговора за предметну набавку за 2013. годину a за 

нове набавке вршено је истраживање тржишта.



PLAN NABAVKI NA KOJE SE  ZAKON NE PRIMENJUJE

421000 STALNI TROŠKOVI 14.879.594,00

421100 Platni promet 3.583.300,00

421300
Komunalne usluge ( BVK, Gradska čist. Dezinf.)

7.962.961,00

421400 Usluge komunikacije (telefon, telefaks) 3.333.333,00

422000 Troškovi putovanja - smeštaj,dnevn. 1.166.667,00

423000 USLUGE PO UGOVORU 12.183.332,00

423300 Obrazovanje i usavr.zaposlenih 5.333.333,00

423500

Stručne usluge (finan. 

pravne,advokat.konsalting 

usluge,prevodjenje,revizija) 1.866.666,00

423599

Ostale stručne usluge (autorski ugovori, ugovori o 

delu 1.000.000,00

423591
Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbor

3.900.000,00

423700 Reprezentacija 83.333,00

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 23.100.000,00

424600  Usluge nauke (projekti Minist.nauke 20.000.000,00

424900 Akreditacija 1.000.000,00

424911

Troškovi nacionalne kontribucije za doniranu 

opremu (služba Radioterapije)
2.000.000,00

4249113 Pranje službenih vozila 100.000,00

426000 MATERIJAL 1.183.333,00

426311 Stručna literatura ( časopisi, glasila) 583.333,00

4267513 Krv I produkti od krvi 600.000,00

UKUPNO 52.512.926,00

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Радисав Шћепановић 

konto NAZIV kom. Iznos dinara
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