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Информатор о раду је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 

36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа 

јавне власти („Сл. гласник РС“, бр. 10/2022) које је ступило на снагу 05. фебруара 

2022.године. 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТОЈ БОЛНИЦИ И 

ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 
 

 

Назив: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

Адреса и седиште: Војвођанска број 75, 25101 Сомбор 

Матични број: 08906173 

ПИБ: 106205005 

Шифра делатности: 86.10  

Адреса за пријем поднесака: ул. Војвођанска бр. 75 (протокол Опште болнице), 25101 

Сомбор 

Адреса за пријем електронских поднесака: uprava@bolnicasombor.org.rs  

Радно време: Радно време у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (у 

даљем тексту: Општа болница) одвија се у континуитету од 24 часа. Распоред, почетак 

и завршетак радног времена утврђен је у Одлуци о распореду, почетку и завршетку 

радног времена Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (линк за преглед: 

https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=2306)  

Приступачност особама са инвалидитетом:  

Објекат је делимично приступачан особама са инвалидитетом 

Лице одређено за унос података у Информатор о раду:  

Наташа Милојев  

бр. телефона: 064/878-3799; 025/467-795 

email: natasa.milojev@bolnicasombor.org.rs  

Лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја:  
Мирјана Бокан 

бр. телефона: 064/878-3795; 025/467-789 

email: mirjana.bokan@bolnicasombor.org.rs 

Павле Лалић 

бр. телефона: 064/878-3976; 025/467-795 

email: pavle.lalic@bolnicasombor.org.rs 

Наташа Милојев  

бр. телефона: 064/878-3799; 025/467-795 

email: natasa.milojev@bolnicasombor.org.rs  

Датум првог објављивања Информатора о раду: 10.12.2015. године 

Интернет страница Опште болнице: www.bolnicasombor.org.rs   

mailto:uprava@bolnicasombor.org.rs
https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=2306
mailto:natasa.milojev@bolnicasombor.org.rs
mailto:mirjana.bokan@bolnicasombor.org.rs
mailto:pavle.lalic@bolnicasombor.org.rs
mailto:natasa.milojev@bolnicasombor.org.rs
http://www.bolnicasombor.org.rs/
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ОРГАНИГРАМ) 
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ОПИС ФУНКЦИЈА 

РУКОВОДИЛАЦА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА   
 

Статутом Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-154/2012 од 19. 

јануара 2012. године – пречишћен текст (у даљем тексту: Статут Опште болнице)  а у складу 

са Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр. 25/2019) утврђени су органи 

руковођења и управљања као и стручни органи Опште болнице. 

 

 Органи Опште болнице су: 

1. Директор Опште болнице 

2. Заменик директора Опште болнице 

3. Управни одбор 

4. Надзорни одбор 

 

За вршиоца дужности директора Опште болнице именован је др Драган Растовић, 

доктор медицине специјалиста дечије хирургије. Послови директора регулисани су чланом 

16. Статута Опште болнице и подразумевају да директор: 

 организује и руководи процесом рада Опште болнице; представља и заступа Општу 

болницу и одговоран је за законитост рада Опште болнице; 

 одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите у Општој 

болници и одговара за спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у 

Општој болници; 

 доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација здравствених 

радника и здравствених сарадника; 

 одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених из радног односа; 

 одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Опште болнице; 

 доноси акт о организацији и систематизацији послова у Општој болници; 

 предлаже програм рада и развоја Опште болнице; 

 одговоран је за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и другим 

законом овлашћених органа; 

 утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у 

складу са законом; 

 извршава одлуке Управног одбора и Надзорног одбора; 

 именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима: 

помоћнике директора и руководиоце организационих јединица, као и главну сестру 

Опште болнице; 

 именује и разрешава чланове Стручног савета, Етичког одбора и Комисије за праћење 

квалитета рада, као и других Комисија које делују у саставу Опште болнице;  

 врши и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима, 

Статутом Опште болнице и другим општим актима Опште болнице. 

 

 На послове вршиоца дужности заменика директора Опште болнице именован је др 

Дарко Косановић, доктор медицине специјалиста опште хирургије. Послови заменика 

директора регулисани су чланом 18. Статута Опште болнице. 

 

 У одсутности или спречености директора Опште болнице радом Опште болнице 

руководи заменик директора Опште болнице са свим правима и обавезама директора Опште 

болнице. Заменик директора Опште болнице именује се и разрешава под условима, на начин 

и по поступку који је Законом о здравственој заштити и Статутом Опште болнице утврђен за 

именовање и разрешење директора Опште болнице. 
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 Послови које врши Управни одбор Опште болнице регулисани су члановима 19. и 20. 

Статута Опште болнице, док се подаци о дужностима као и члановима Управног одбора 

Опште болнице могу  погледати на интернет презентацији Опште болнице под ставком 

„Менаџмент болнице“ (линк за преглед: https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=94). 

 

 Послови које врши Надзорни одбор Опште болнице регулисани су чланом 21. Статута 

Опште блнице, док се подаци о дужностима и члановима Надзорног одбора Опште болнице 

могу погледати на интернет презентацији Опште болнице под ставком „Менаџмент болнице“ 

(линк за преглед: https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=98). 

 

 Стручни органи Опште болнице су: 

1.Стручни савет 

2.Стручни колегијум 

3.Етички одбор 

4.Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите 

 

Списак чланова стручних органа нализи се на интернет презентацији Опште болнице 

под ставком „Комисије“ (линк за преглед: https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=314).  

Делатности истих су регулисани члановима 24.-33. Статута Опште болнице (линк за преглед: 

https://www.bolnicasombor.org.rs/opsti_akti/STATUTOpstebolnice.pdf ) 

 

 Подаци о одговорним лицима 

 

Рб. 
Назив руководећег 

радног места 
Име и презиме email телефон 

1. 
Вршилац дужности 

директора Опште 

болнице 

Др Драган Растовић direktor@bolnicasombor.org.rs 025/467-765 

2. 
Вршилац дужности 

заменика директора 

Опште болнице 

Др Дарко Косановић  025/467-788 

3. 
Помоћник директора 

Опште болнице – за 

медицинска питања 

Др Милисав Вујовић   

4. 

Помоћник директора 

Опште болнице – 

заорганизацију 

здравствене службе 

Др Александар Зоњић   

5. 

Помоћник директора 

Опште болнице – за 

правне, кадровске и 

административне 

послове 

Мирјана Бокан mirjana.bokan@bolnicasombor.org.rs 025/467-789 

6. 

Помоћник директора 

Опште болнице – за 

економско-финансијске 

послове 

Ирена Ћујић findirektor@bolnicasombor.org.rs  

7. 
Помоћник директора 

Опште болнице – за 

техничке послове 

Иштван Сабо istvan.sabo@bolnicasombor.org.rs 025/467-767 

8. 
Главна сестра Опште 

болнице 
Ђурђа Бадовинац  025/467-777 

9. 
Начелник Интерног 

одељења 

Др Сцетлана 

Младеновић 

Радовановић 

interno.nacelnik@bolnicasombor.org.rs 
 

025/467-715 

10. 
Начелник Одељења за 

инфективне болести 
Др Жељко Рељић  025/467-756 

12. 
Начелник Одељења за 

плућне болести 

Др Александра 

Огризовић Поњевић 
 025/467-701 

https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=94
https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=98
https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=314
https://www.bolnicasombor.org.rs/opsti_akti/STATUTOpstebolnice.pdf


Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор - Информатор о раду   Ажурирано:14.11.2022 

 10 

 

Рб. 
Назив руководећег 

радног места 
Име и презиме email телефон 

13. 
Начелник Одељења за 

неурологију 

Др сци.мед. Јасмина 

Јовић 

 
025/420-531 

14. 
Начелник Одељења за 

хирургију 
Др Синиша Зарић 

 
025/467-891 

15. 
Начелник Одељења за 

ортопедску хирургију и 

трауматологију 

Др Мирољуб Вуковић 

 

miroljub.vukovic@bolnicasombor.org.rs 
 

025/467-856 

16. 
Начелник Одељења за 

урологију 

Др Милутин 

Перуничић 

 
025/467-843 

17. 
Начелник Одељења за 

ухо, грло и нос 
Др Немања Ковачевић 

 
025/467-871 

18. 
Начелник Очног 

одељења 

Др Јелена Половина 

Паскаш 

 
025/467-736 

19. 
Начелник Дечијег 

одељења 
Др Милан Арнаут 

 
025/467-834 

20. 
Начелник Одељења за 

гинекологију и 

акушерство 

Др Лазар Рачић 

 
 

025/467-703 

21. 
Начелник Одељења за 

психијатрију 

Прим. мр.сци.мед. 

Живко Влашкалић 

 
025/482-622 

22. 
Начелник одељења за 

палијативно 

збрињавање 

Др Миле Бараћ 

 

025/423-838 

23. 

Начелник Одељења за 

пријем, тријажу и 

збрињавање ургентних 

стања 

Прим. др Снежана 

Холцер Вукелић 

 

025/467-879 

24. 

Начелник Одељења за 

анестезиологију, 

реаниматологију и 

интензивну терапију 

Др Александар Зоњић 

 

025/467-729 

25. 
Начелник Службе за 

радиолошку 

дијагностику 

Др Иван Лекин 

 

025/467-854 

26. 
Начелник службе за 

лабораторијску 

дијагностику 

Др Јасна Вучковић 

 

025/467-829 

27. 
Начелник одељења за 

патолошко – анатомску 

дијагностику 

Др Владимир Зечев 

 

vladimir.zecev@bolnicasombor.org.rs 025/467-811 

28. 
Начленик Службе за 

снабдевање крвљу и 

крвним дериватима 

Др Ружа Радмило 

 

025/467-735 

29. 
Шеф Одсека болничке 

апотеке 

Маг.фарм. Јасмина 

Чанковић Стјеља 

 
025/467-750 

30. 
Начелник Одељења за 

физикалну медицину и 

рехабилитацију 

 

Др Магдолна Балла 

 

 

025/810-846 

31. 
Шеф Одсека за кожне и 

полне болести и 

реуматологију 

- 

 

025/467-895 

32. 
Шеф Одсека за 

онкологију са дневном 

болницом 

Др Габриела Арнаут 

 
025/467-700 

лок. 546 

33. 

Руководилац Одељења 

за санитарни надзор, 

одржавање хигијене и 

заштиту животне 

средине 

Струк.мед.сестр. 

Јосипа Јакшић 

 

 

josipa.jaksic@bolnicasombor.org.rs 
025/467-700 

лок. 548 
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

Јавност рада Опште болнице уређена је Законом о здравственој заштити („Сл. гласник 

РС“, бр. 25/2019), Законом о заштити права пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013 и 

25/2019-др. закон), Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Сл.гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), Законом о заштити 

података о личности („Сл.гласник РС“, бр. 87/2018) и Статутом Опште болнице. 

 

О раду Опште болнице јавност информише директор Опште болнице или лице које он 

за то овласти. 

 

Јавност рада обезбеђује се непосредним приступом Општој болници, пружањем 

информација од јавног значаја, непосредним информисањем јавности путем саопштења за 

медије као и преко интернет презентације Опште болнице. 

 

Идентификациона обележја запослених у Општој болници сачињена су у складу са 

чланом 7. став 3 Закона о заштити права пацијената према којем пацијент има право на 

информацију о имену и презмену и професионалном статусу здравствених радника, односно 

здравствених сарадника који учествују у предузимању медицинских мера и поступку лечења. 

 

Изглед идентификационе картице запослених у Општој болници подразумева назив 

установе, лого, титулу запосленог, име и презиме запосленог, скраћени назив радног места 

као и организациону јединицу. 
 

Идентификациона картица запослених у Општој болници 

 
 

Аудио и видео снимање објекта Опште болнице није дозвољено. Изузетак је могућ 

само код видео снимања и то на основу писменог захтева и уз сагласност директора. 

Општа болница поседује видео надзор. 

 
 

5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  
 

Општа боница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је здравствена установа са својством 

правног лица, чији је оснивач Влада Аутономне Покрајине Војводине. 

 

Општа болница послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о 

здравственој заштити, Уредбом о плану мреже здравствених установа, Статутом Опште 

болнице, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште 

болнице и усвојеним роцедурама у Општој болници. 
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Општа болница обавља здравствену делатност која подразумева здравствену заштиту 

грађана, а која се спроводи кроз систем здравствене заштите. Мере и активности које се 

спроводе у Општој болници засноване су на научним доказима, безбедне су, делотворне и 

ефикасне, у складу са стручним стндардима, усвојеним водичима добре праксе, протоколима 

лечења и начелима професионалне етике. 

 

У оквиру здравствене делатности на секундарном нивоу здравствене заштите Општа 

болница обавља специјалистичко – консултативну и стационарну делатност за подручје 

Западно - бачког округа за територију општина: Сомбор, Оџаци, Апатин и за територију 

насељених места Крушчић, Нова Црвенка, Црвенка и Сивац у Општини Кула. 

 

Почев од јануара 2015. године Општа болница је акредитована здравствена установа у 

складу са Законом о здравственој заштити, Законом о акредитацији и подзаконским актима. 

 

У Општој болници спроводи се континуирана унутрашња контрола квалитета у 

пружању здравствених услуга у складу са Законом о здравственој заштити и Правилником о 

показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада. 

 

 Здравствени радници и здравствени сарадници поступају у складу са етичким 

кодексима које су утврдиле овлашћене коморе здравствених радника у складу са Законом о 

коморама здравствених радника. Поред ових кодекса, сви запослени поступају у складу са 

Пословним кодексом Опште болнице који се налази на званичној интернет страници Опште 

болнице https://www.bolnicasombor.org.rs/opsti_akti/PoslovniKodeks.pdf. 

 

 

6. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Делатност Опште болнице 

 

У складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС, бр. 25/19), Уредбом о 

плану мреже здравствених установа („Сл. гласник РС, бр. 5/20, 11/20, 52/20, 88/20, 62/21, 

69/21, 74/21 и 95/21) и Статутом Опште болнице Општа болница обавља: 

 

86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке активности, краткотрајно или 

дуготрајно лечење у болници које укључује услуге медицинског и немедицинског особља; 

услуге лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анестезиолошке услуге и 

др; услуге хитне помоћи; услуге болничке апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; 

услуге медицинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, са смештајем и 

активности у склопу дневних болница; 

 

86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата консултације и лечење у области 

специјалистичких грана медицине од стране доктора медицине специјалиста; 

 

86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности медицинских лабораторија за 

анализу крви, медицинску, односно клиничку биохемију, патохистологију и санитетски 

превоз пацијената; 

 

38.22 третман и одлагање опасног медицинског отпада који обухвата одлагање и третман пре 

одлагања опасног чврстог, токсичног и инфективног медицинског отпада и рад постројења за 

третман опасног отпада.  

 

https://www.bolnicasombor.org.rs/opsti_akti/PoslovniKodeks.pdf
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            Општа болница обавља делатност из следећих области здравствене заштите односно 

специјалности:                         

1. интерне медицине; 

2. пнеумофтизиологије; 

3. инфективних болести; 

4. неурологије; 

5. дерматовенерологије; 

6. опште, васкуларне и дечије хирургије; 

7. урологије; 

8. ортопедије са трауматологијом; 

9. оториноларингологије;  

10. офталмологије; 

11. гинекологије и акушерства; 

12. педијатрије и неонатологије; 

13. психијатрије; 

14. физикалне медицине и рехабилитације; 

15. трансфузиологије; 

16. лабораторијске дијагностике; 

17. радиолошке дијагностике; 

18. анестезиологије са реаниматологијом; 

19. медицинског снабдевања лековима и санитетским материјалом – болничке апотеке;       

20. патолошке анатомије. 

 

У складу са својом делатношћу Општа болница обавља лечење оболелих у току 

дневног рада (дневна болница), палијативно збрињавање оболелих у терминалној фази 

болести као и продужено болничко лечење и негу. 

   

 Општа болница је израдила Стратешки план за период о 2018 – 2023. године који се 

налази на званичној интермет презентацији Опште болнице 

https://www.bolnicasombor.org.rs/dokumenta/StrateskiPlan2018_2023.pdf . 

 

  

7. ПРОПИСИ КОЈЕ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИМЕЊУЈЕ У 

СВОМ РАДУ И ПРОПИСИ ЗА ЧИЈЕ ДОНОШЕЊЕ ЈЕ 

НАДЛЕЖНА 
 

Обим, садржај и начин остваривања права на превентивне, дијагостичке и друге 

здравствене услуге из социјално-медицинске, хигијенско-еколошке, епидемиолошке, 

микробиолошке и информатичке делатности, уређен је Законом о здравственој заштити, 

подзаконским актима и општим актима Опште болнице. 

 

Закони: 

- Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити; 

- Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу; 

- Закон о правима пацијената; 

- Зaкoн o кoмoрaмa здрaвствeних рaдникa; 

- Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства; 

- Зaкoн o лeкoвимa и мeдицинским срeдствимa; 

- Закон о медицинским средствима; 

- Заком о заштити становништва од заразних болести; 

- Закон о заштити лица са менталним сметњама; 

- Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи; 

- Закон о поступку прекида трудноће у здравственим установама; 

https://www.bolnicasombor.org.rs/dokumenta/StrateskiPlan2018_2023.pdf
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- Закон о пресађивању људских органа; 

- Закон о људским ћелијама и ткивима; 

- Закон о трансфузијској медицини; 

- Закон о управљању отпадом; 

- Закон о акредитацији; 

- Закон о буџетском систему; 

- Закон о буџету Републике Србије; 

- Закон о јавним службама; 

- Закон о запосленима у јавним службама; 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама; 

- Закон о систему плата запослених у јавном сектору; 

- Закон о јавним набавкама; 

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама; 

- Закон о облигационим односима; 

- Закон о заштити од пожара; 

- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са  

- иалидитетом; 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја; 

- Закон о заштити података о личности; 

- Закон о тајности података; 

- Закон о раду; 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању; 

- Закон о заштити животне средине; 

- Закон о забрани дискриминације; 

- Закон о родној равноправности; 

- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; 

- Закон о евиденцијама у области рада; 

- Закон о мирном решавању радних спорова; 

- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији; 

- Закон о спречавању злостављања на раду; 

- Закон о информационој безбедности; 

- Закон о безбедности и здрављу на раду; 

- Закон о безбедности хране. 

 

Уредбе: 

- Уредба о интегрисаној превентивној здравственој заштити становништва од 

хроничних незаразних обољења; 

- Уредба о националном програму ,,Србија против рака”; 

- Уредба о националном програму  превенције и ране детекције типа 2 дијабетеса; 

- Уредба о националном програму  раног откривања карцинома дојке; 

- Уредба о националном програму раног откривања колоректалног карцинома; 

- Уредба о националном програму  раног откривања карцинома грлића материце; 

- Уредба о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине; 

- Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва; 

- Уредба о плану мреже здравствених установа; 

- Уредба о здравственој заштити становништва од шећерне болести; 

- Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID  19; 

- Уредба о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената; 

- Уредба о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству; 

- Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције; 

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава; 

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама; 
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- Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне 

плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног 

учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама; 

- Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно 

социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом 

кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања; 

- Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 

сектору; 

- Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања; 

- Уредба о буџетском рачуноводству; 

- Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 

набавке. 

 

Правилници: 

- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене службе; 

- Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања; 

- Правилник о ближим условима за спровођење  континуиране едукације за здравствене 

раднике и здравствене сараднике; 

- Правилник о имунизацији и начину заштите лековима; 

- Правилник о медицинској докуменатцији, евиденцијама и извештајима о кадровима, 

опреми, просторијама и лековима у здравственој установи; 

- Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених 

лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим 

прегледима којима подлежу одређене категорије становништва; 

- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета 

стручног рада; 

- Правилник  о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања; 

- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији; 

- Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравственх сарадника; 

- Правилник о управљању медицинским отпадом; 

- Прaвилник o уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга; 

- Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средства обавезног 

здравственог осигурања; 

- Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника; 

- Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења 

детета у здравственој установи; 

- Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу 

здравствене заштите; 

- Правилник о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите; 

- Правилник о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, 

евиденције, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа;  

- Правилник о листама чекања; 

- Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне 

праксе; 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем; 
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- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у 

јавном сектору; 

- Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и 

заштитом од злостављања на раду; 

- Правилник о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија. 

 

Поред наведених и бројних других закона, подзаконских аката и других прописа, Општа 

болница поступа и по општим актима које су донели органи Опште болнице у оквиру своје 

надлежности, и то: 

  

1. Статут Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

2. Колективни уговор код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од 26. јуна 

2020. године; 

3. Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

4. Правилник о коришћењу здравствене заштите и кућном реду; 

5. Правилник о радној дисциплини заспослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор; 

6. Правилник о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општој болници „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор који су под дејством алкохола или других опојних 

средстава; 

7. Правилник о интерним контролним поступцима Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор; 

8. Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе 

и документарног материјала у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

9. Правилник о коришћењу службених мобилих телефона у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

10. Правилник о донацијама у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

11. Правилник о стручном усавршавању запослених у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

12. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

13. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања; 

14. Правилник о начину и поступку коришћења службених моторних возила у Општој 

болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

15. Правилник о репрезентацији у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

16. Правилник о управљању сукобом интереса у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор; 

17. Правилник о заштити података о личности; 

18. Правилник о остваривању права на солидарну помоћ у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

19. Правилник о начину остваривања права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада 

запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

20. Одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

21.  Одлуку о  обиму дежурстава, приправности и рада по позиву у Општој болници „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор; 

22. Пословни кодекс Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

23. Акт о процени ризика за радна места у радној околини; 

24. Програм о обучавању запослених из безбедности и здравља на раду; 

25. Програм стручног рада и развоја Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

26. Програм за едукацију новозапослених/ премештених/ дуже одсутних радника Опште 

болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 
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27. Програм основне обуке из области заштите од пожара; 

28. Програм унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор;  

29. Програм за превенцију и сузбијање болничких инфекција у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

30. Пословник о раду стручног савета Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

31. Пословник о раду Етичког одбора Опште болнице „Др радивој Симоновић“ Сомбор; 

32. Пословник о раду Комисије за унапређење квалитета рада Опште болнице „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор; 

33. Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

34. Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2018-2023; 

35. Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор – II ревизија 

Стратешког плана за период 2018-2023; 

36. План интегритета Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

37. План спровођења обуке о етици и интегритету Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор; 

38. План за превенцију и сузбијање болничких инфекција у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор за 2022. годину; 

39. План унапређења квалитета стручног рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 

Сомбор; 

40. План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова; 

41. План примене превентивних мера за спречавање ширења епидемије заразне болести; 

42. Анекс колективног уговора о заштити на раду  

43. Водич за новозапослене у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

44. Водич за пацијенте Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

45. Информатор о раду Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор;   

46. Упутство Комисије за унапређење квалитета рада Опште болнице „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор о праћењу показатеља квалитета рада у оквиру ДСГ извештавања; 

47. Стратешки план Интерне ревизије Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 

период 2022-2024; 

48. Годишњи план Интерне ревизије Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 

2022 годину. 

 

Сва документа налазе се на званичној интернет презентацији Опште болнице Сомбор: 

www.bolnicasombor.org.rs. 

 

У поступку припреме налазе се следећи прописи и акти Опште болнице: 

 

1. Статут Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

2. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у Општој болници „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор; 

3. План заштите од пожара Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор; 

4. Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања Опште болнице „Др 

Радивој Симоновић“ Сомбор; 

5. Процена ризика имовине, лица и пословања у Општој болници „Др Радивој 

Симоновић“ Сомбор. 

 

 

http://www.bolnicasombor.org.rs/
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8. СПИСАК УСЛУГА КОЈЕ ОПШТА БОЛНИЦА ПРУЖА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

Општа болница пружа здравствене услуге на секундарном нивоу здравствене заштите 

осигураним лицима у складу са прописима о здравственој заштити и здравственом 

осугурању, као и другим прописима којима се регулише начин организовања и пружања 

здравствене заштите. Основне услуге које пружа Општа болница наведене су у поглављу 6. 

Опис поступања у оквиру, надлежности, овлашћења и обавеза под подтачком 6.1. Делатост 

Опште болнице. Основне информације о услугама као и Ценовник услуга доступни су на 

интернет презентацији Опште болнице (линк за преглед: 

https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=1353 ). 

 

 

9. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

Општа болница пружа здравствену заштиту која обухвата спровођење мера и 

активности за очување и унапређење здравља становништва, спречавање, сузбијање и рано 

откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено, делотворно и 

ефикасно лечење, здравствену негу и рехабилитацију. 

 

Право на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а 

у складу са Законом о здравственом осигурању и подзаконским актима, остварује се на 

основу оверене исправе о здравственом осигурању (картице здравственог осигурања) и уз 

упут. 

 

 Пријем пацијената ради специјалистичког прегледа, пријем на лечење, пружање 

здравствене заштите и отпуст пацијената врше здравствени радници у оквиру својих 

овлашћења, у складу са Законом, подзаконским актима.  

Пословним кодексом и Правилником о коришћењу здравствене заштите и кућном реду 

у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ( линк за преглед: 

https://www.bolnicasombor.org.rs/opsti_akti/PravilnikOKoriscenjuZZastiteIKucnomRedu.pdf ). 

 

 

10. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

Подаци о пруженим услугама у 2021. години 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРТОПЕДСКУ 

ХИРУРГИЈУ И 

ТРАУМАТОЛОГИЈУ 

31.413 3.350 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

610 322 

 

https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=1353
https://www.bolnicasombor.org.rs/opsti_akti/PravilnikOKoriscenjuZZastiteIKucnomRedu.pdf


Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор - Информатор о раду   Ажурирано:14.11.2022 

 19 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ 

150.819 22.840 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

594 0 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

УРОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ 

33.548 8.684 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

384 59 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ 

119.009 25.343 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

2.414 572 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОРЛ ОДЕЉЕЊЕ 

4.890 18.327 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

512 813 
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2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

5.064 104.215 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

155 91 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ 108.019 21.947 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 65.973 1.976 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 100.306 4.301 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНО 

ЗБРИЊАВАЊЕ 
2.851 0 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

КАБИНЕТ ЕМГ И ЕЕГ 771 3.257 
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2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ 

БОЛЕСТИ 
41.070 4.721 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И 

ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ 
105.720 4.276 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ 

И АКУШЕРСТВО 

33.362 4.147 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

1606 0 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 10.573 8.375 

 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ 

МЕДИЦИНУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

68.015 75.498 

 

2021. год. 

Спец. амбуланта 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

СПЕЦ. АМБ. ЗА КОЖНЕ И 

ПОЛНЕ БОЛЕСТИ 
0 2.360 

 

 

 

 

 

 



Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор - Информатор о раду   Ажурирано:14.11.2022 

 22 

2021. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ, 

ТРИЈАЖУ И ЗБРИЊАВАЊЕ 

УРГЕНТНИХ СТАЊА 

2.300 25.327 

 

2021. год. 

Спец. амбуланта 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

СПЕЦ. ОНКОЛОШКА 

АМБУЛАНТА СА ДНЕВНОМ 

БОЛНИЦОМ 

11.875 4.182 

 

2021. год. 

 

Услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДСЕК ДИЈАЛИЗЕ 22.108 0 

 

2021. год. 

 

Услуге 

Стационарни пацијенти 
Амбулантни 

пацијенти 

ОДСЕК НЕОНАТОЛОГИЈЕ 17.024 0 

 

2021. год. 

Имиџинг дијагностика 

Услуге 

Стационарни пацијенти 
Амбулантни 

пацијенти 

РАДИОЛОШКА СЛУЖБА 18.094 60.237 

 

2021. год. 

Дијагностика 

Услуге 

Стационарни пацијенти 
Амбулантни 

пацијенти 
ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ДИЈАГНОСТИКА 
432.020 474.632 
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 2021. год. 

Одељење 

Консултативни 

прегледи 

Специјалистички 

прегледи 

 

 

 

Укупно 

Стационарни 

пацијенти 

Амбулантни 

пацијенти 

Одељење за гинекологију и 

акушерство 
101 6.920 

 

7.021 

Дечије одељење 63 4.443 
 

4.506 

Интерно одељење 1.532 25.222 
 

26.754 

Одељење за плућне болести 2.195 9.145 
 

11.340 

Одељење за неурологију 379 9.256 
 

9.635 

Одељење за психијатрију 4.874 9.389 
 

14.263 

Инфективно одељење 1.284 14.998 
 

16.282 

Хируршко одељење 247 10.209 
 

10.456 

Одељење за ортопедску хирургију 

и трауматологију 
83 9.162 

 

9.245 

Уролошко одељење 410 12.601 
 

13.011 

ОРЛ одељење 242 11.350 
 

11.592 

Очно одељење 115 6.379 
 

6.494 

Одељење за анестезију и 

интензивну терапију 
3.219 5.307 

 

8.526 

Спец. амб. за кожне и полне 

болести 
79 3.385 

 

3.464 

Одељење за пријем, тријажу и 

збрињавање ургентних стања 
3.215 22.008 

 

25.223 

Служба за трансфузију крви 23.553 36.619 
 

60.172 

Одељење за физикалну медицину 

и рехабилитацију 
213 3.378 

 

3.591 

Служба за радиолошку 

дијагностику 
0 917 

 

917 

Специјалистичка онколошка 

амбуланта са дневном болницом 
139 7.504 

 

7.643 

УКУПНО 41.943 208.192 
 

250.135 
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I-XII / 2021 

  
Број Број 

пацијената 
Број дужина просеч. днев. 

Одељење 
постеља 

пријем-отпуст бо дана лечења заузетост % 

Гинекологија и 

акушерство 
58 1778 5442 3,06 25,71 

Дечије 25 468 1887 4,03 20,68 

Интерно 96 2275 17592 7,73 50,21 

Одељење за плућне 

болести 
66 463 4001 8,64 16,61 

Неурологија 54 886 6666 7,52 33,82 

Психијатрија 112 907 18769 20,69 45,91 

Инфективно 22 1223 8319 6,80 103,60 

Хирургија 102 2474 14041 5,68 37,71 

Одељење за 

ортопедску хирургију 

и трауматологију 

43 626 3785 6,05 24,12 

Урологија 30 578 3796 6,57 34,67 

ОРЛ 14 341 1345 3,94 26,32 

Очно 7 157 293 1,87 11,47 

Одељење за анестезију 

и интензивну терапију 
15 534 2234 4,18 40,80 

Одељење за 

физикалну медицину 

и рехабилитацију 

80 585 9135 15,62 31,28 

Палијативна нега 8 94 565 6,01 19,35 

УКУПНО 732 13389 97.870 7,31 36,63 
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Подаци о пруженим услугама I – VI 2022. године 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРТОПЕДСКУ 

ХИРУРГИЈУ И 

ТРАУМАТОЛОГИЈУ 

16.282 1.617 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

402 290 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ 

71.639 12.948 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

276 0 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ 

56.416 13.715 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

1.238 436 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОРЛ ОДЕЉЕЊЕ 

2.821 12.901 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

224 219 
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2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

3.193 65.833 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

76 40 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ 36.536 8.256 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 32.472 1.572 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПСИХИЈАТРИЈУ 
53.374 1.509 

 

2022. год. 

Odeljenje 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНО 

ЗБРИЊАВАЊЕ 
4.549 0 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

КАБИНЕТ ЕМГ И ЕЕГ 322 1.691 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ 

БОЛЕСТИ 
25.079 2.479 
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2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И 

ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ 
38.660 2.422 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ГИНЕКОЛОГИЈУ И 

АКУШЕРСТВО 

22.659 0 

Операције 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

1035 0 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 5.469 4.891 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ 

МЕДИЦИНУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

40.447 59.014 

 

2022. год. 

Спец. амбуланта 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

СПЕЦ. АМБ. ЗА КОЖНЕ И 

ПОЛНЕ БОЛЕСТИ 
0 1.312 

 

2022. год. 

Одељење 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ, 

ТРИЈАЖУ И ЗБРИЊАВАЊЕ 

УРГЕНТНИХ СТАЊА 

1.330 17.800 
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2022. год. 

Спец. амбуланта 
Остале услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

СПЕЦ. ОНКОЛОШКА 

АМБУЛАНТА СА ДНЕВНОМ 

БОЛНИЦОМ 

5.575 2.157 

 

2022. год. 

 

Услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДСЕК ДИЈАЛИЗЕ 9.719 0 

 

2022. год. 

 

Услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ОДСЕК НЕОНАТОЛОГИЈЕ 10.631 0 

 

2022. год. 

Имиџинг дијагностика 
Услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

РАДИОЛОШКА СЛУЖБА 7.430 30.409 

 

2022. год. 

Дијагностика 
Услуге 

Стационарни пацијенти Амбулантни пацијенти 

ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ДИЈАГНОСТИКА 
219.675 252.466 

 

 

 2022. год. 

Одељење 

Консултативни 

прегледи 

Специјалистички 

прегледи 

 

 

 

Укупно 

Стационарни 

пацијенти 

Амбулантни 

пацијенти 

Одељење за гинекологију и 

акушерство 
50 3.152 

 

3.202 

Дечије одељење 41 2.902 
 

2.943 

Интерно одељење 809 14.370 
 

15.179 

Одељење за плућне болести 1.089 5.410 
 

6.499 

Одељење за неурологију 120 5.330 
 

5.450 
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Одељење за психијатрију 2.717 5.045 
 

7.762 

Инфективно одељење 494 4.635 
 

5.129 

Хируршко одељење 170 5.617 
 

5.787 

Одељење за ортопедску хирургију и 

трауматологију 
45 7.098 

 

7.143 

Уролошко одељење 208 6.769 
 

6.977 

ОРЛ одељење 156 7.181 
 

7.337 

Очно одељење 43 4.160 
 

4.203 

Одељење за анестезију и интензивну 

терапију 
1.641 3.017 

 

4.658 

Спец. амб. за кожне и полне болести 61 2.004 
 

2.065 

Одељење за пријем, тријажу и 

збрињавање ургентних стања 
2.049 12.273 

 

14.322 

Служба за трансфузију крви 12.565 19.212 
 

31.777 

Одељење за физикалну медицину и 

рехабилитацију 
83 2.080 

 

2.163 

Специјалистичка онколошка 

амбуланта са дневном болницом 
83 3.937 

 

4.020 

УКУПНО 22.424 114.192 
 

136.616 

 

I-VI / 2022 

  
Број 

Број 

пацијената 
Број дужина просеч. днев. 

Одељење постеља пријем-отпуст бо дана лечења заузетост % 

Гинекологија и 

акушерство 
58 986 3264 3,31 31,09 

Дечије 25 292 1122 3,84 24,80 

Интерно 96 1115 8975 8,05 51,65 

Одељење за плућне 

болести 
66 273 2588 9,48 21,66 

Неурологија 54 486 3603 7,41 36,86 

Психијатрија 112 454 8932 19,67 44,06 

Инфективно 22 395 2870 7,27 72,07 

Хирургија 102 1309 6963 5,32 37,72 
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Одељење за 

ортопедску хирургију 

и трауматологију 

43 342 2046 5,98 26,29 

Урологија 30 304 1846 6,07 34,00 

ОРЛ 14 205 760 3,71 29,99 

Очно 7 93 209 2,25 16,50 

Одељење за анестезију 

и интензивну терапију 
15 255 815 3,20 30,02 

Одељење за 

физикалну медицину 

и рехабилитацију 

80 324 5237 16,16 36,17 

Палијативна нега 8 60 626 10,43 43,23 

УКУПНО 732 6893 49,856 7,23 37,63 

 

 

11. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ 
 

1. Укупан приход 2021. – прилив новчаних средстава 2.832.697.000,00 

2. Укупан расход 2021. – одлив новчаних средстава 2.864.018.000,00 

  

 Финансијкси планови, финансијски извештаји и завршни рачуни Опште болнице 

доступни су у електронској форми на интернет презентацији Опште болнице (линк за 

преглед: https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=375 ) 

 

 

12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Управни одбор Опште болнице доноси План јавних набавки за сваку годину, који се 

састоји од Плана јавних набавки и Плана набавки на које се закон о јавним набавкма не 

примењује. 

 

План јавних набавки Опште болнице „Др Радиој Симоновић“ Сомбор за 2022. године, 

прва и друга измена плана јавних набавки може се видети у Прилогу бр. 1, Прилогу бр. 2 и 

Прилогу бр. 3. 

 

У складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019) преко Портала 

јавних набавки омогућено је свим корисницима, без накнаде, састављање, слање на 

објављивање и објављивање огласа о јавним набавкама, стављање на располагање 

документације о набавци и објављивање и достављање одлука у поступцима јавних набавки, 

објављивање планова јавних набавки, неограничен и директан приступ, претраживање, 

прегледање и преузимање објављених огласа о јаним набавкама као и документације о 

набавци. Такође је омогућено подношење/ отварање понуда, пријава, планова и пројеката, 
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комуникација и размена података у складу са законом, подношење захтева за заштиту права 

као и друге активности од значаја за јавне набавке. 

 У складу са законом корисници су оабевзни да користе Портал јавних набавки и 

искључиво су одговорни за истинитост и тачност унетих података. 

 

Извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки од стране Опште болнице 

током 2022. године достављени су Канцеларији за јавне набавке сходно утврђеној 

процедури, међутим исти нису објављени на интернет презентацији Опште болнице, обзирoм 

да у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

91/2019) Наручилац није више у обавези да објављује извештаје о спроведеним поступцима 

јавних набавки на својој интернет страници. 

 

 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

Општа болница не додељује средства другим лицима по неком основу који не 

подразумева обавезу једнаких узвратних давања (државна помоћ). 

 

14. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И 

РЕВИЗИЈАМА ПОСЛОВАЊА  
 

У току је ревизија Државне ревизорске институције која ће обухватити период пословања 

Опште болнице од 01. јануара до 31. децембра 2021. године. 

Коначан Извештај може се преузети на интернет страници Државне ревизорске 

институције www.dri.rs . 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
 

Плате запослених у здравственим установама уређене су у складу са; 

- Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука 

УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); 

- Законом о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр. 25/19); 

- Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“, бр. 

34/2001,...123/2021-др.закон):  

- Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/01...10/22-усклађени 

дин.изн.); 

- Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС“, бр. 

84/04...10/22-усклађени дин.изн.); 

- Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 

96/19 и 58/20-Анекс I); 

- Уредбом о коефицијенту за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2001...123/2021-др.закон):  

- Уредбом о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне 

плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног 

учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 100/2011...123/2021-др.закон). 

 

Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије. 

Почев од јануара 2022. године за обрачун и исплату плата запослених у здравственим 

установама примењују се следеће основице: 
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1) 4.252,37 динара – за доктора медицине, доктора стоматологије/ доктора денталне 

медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинског биохемичара; 

2) 4.526,49 динара – за медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга лица; 

3) 4.061,18 динара – за остале запослене; 

4) 4.175,06 динара – за здравствене сараднике са стеченим седмим нивоом 

квалификација; 

5) 4.250,97 динара – за здравствене сараднике са стеченим од трећег до шестог нивоа 

квалификација. 

 

Општа болница исплаћује палте запосленима у складу са коефицијентом за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама које се финансирају из буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе утврђеном у Уредби о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник 

РС“, бр. 44/2001...123/2021-др.закон). 

 

Приказ коефицијента зарада у Општој болници 

 

Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси или 

специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности 
29,32 

Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, операционим 

салама, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, рендген службама, 

у лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјалима и сл. 

28,24 

Специјалистички послови у стационарима здравствених ценатара и диспанзерско 

– поликлинички послови у КЦС 
26,33 

Специјалистички послови у амбулантно – поликлиничким условима (домови 

здравља и здравствени центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у 

комисијама 

26,13 

Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника 22,73 

Послови дипломираних здравствених радника: доктора медицине, стоматологије, 

дипломираних фармацеута и фармацеута биохемичара 
22,55 

Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника*, 

економиста, правника и инжењера 
18,70 

Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној нези, у 

онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, рендген 

кабинетима, у лабораторијама, у кабинетима за трансфузију крви и сл. (VI степен 

стручне спреме) 

15,32 

Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови у 

зубној техници и сл. (VI степен стручне спреме) 
14,77 

Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору, 

дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне рехабилитације и 

физиотерапије, лабораторијски послови, суделовање у изради и издавању лекова 

(VI степен стручне спреме) 

 

14,38 

Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију крви и 

остали послови које обављају здравствени радници (V степен стручне спреме) 
13,78 

Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, операционој 

сали, хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем болесника, , 

неодложна помоћ у кући, хитна медицинска помоћ, специјализовани послови 

зубне технике на изради зубних помагала, кућно лечење, рентген кабинет, 

лабораторијске анализе, послови санитетског транспорта уз пружање хитне 

медицинске помоћи и руковање инсталисаним системима у возилу и специјални 

послови у галенској лабораторији (IV степен стручне спреме) 

13,57 

Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, административни, 13,26 
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сложенији управни, правни, књиговодствени и њима слични послови (VI степен 

стручне спреме) 

Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже специјализовани 

послови здравствене неге у примарној, амбулантно – поликлиничкој и 

стоматолошкој заштити, послови зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, развојна 

саветовалишта, саветовалишта за дијабет (IV степен стручне спреме) 

13,11 

Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и 

амбулантно-полклиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без 

рецепата, физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и трансфузија крви (IV степен стручне спреме) 

12,59 

Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични 

производи (V степен стручне спреме) 
10,71 

Средње сложени економски, правни и административни послови (IV степен 

стручне спреме) 
10,20 

Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), послови на 

успостављању телефонских веза већег интензитета, послови санитетског 

транспорта болесниа, возача, дактилографије и сл. (III степен стручне спреме) 

8,98 

Помоћни послови код обдукције (II степен стручне спреме) 8,36 

Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-техничких 

радњи и помоћни послови код паковања санитетског материјала (II степен стручне 

спреме) 

8,06 

Послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, прања и пеглања рубља, 

сервирање хране болесницима, помоћни послови у техничким радионицама, 

послови портира, чувара, курира и помоћни послови у апотекама и сл. (II степен 

стручне спреме) 

7,34 

Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена заштита 

(I степен стручне спреме) 
6,83 

Послови одржавања чистоће у административним просторијама 6,18 

Најједноставнији послови (физички радник – НК) 5,93 

*За здравствене сараднике који долазе у непосредан контакт са пацијентима, раде 

на одељењу, односно учествују у здравственој дијагностици и терапији, на 

истраживањима у лабораторијама додатни коефицијент на коефицијент наведен у 

табели износи 

0,36 

 

Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", 

бр. 34/2001, 62/2006, 16/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016) уређује 

се начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања запослених у јавним 

службама које се финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине и јединица локалне 

самоуправе. 

 

 Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на 

раду (минули рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код 

послодавца. 

 

Плате запослених у Општој болници 

 

Радно место коефицијент основица 
Нето плата без минулог 

рада /у дин./ 

Директор 32,48 4252,37 138.116,98 

Заменик директора 30,08 4252,37 127.911,29 

Помоћници директора 20,54 4061,18 83.416,64 

Помоћници директора 

(здравствене струке) 

30,08 4252,37 127.911,29 
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА И ОБЈЕКТИМА 
 

`Имовину Опште болнице чини право коришћења, управљања и располагања имовином у 

јавној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства, хартије од 

вредности и друга имовинска права. Евиденција средстава рада врши се у складу са 

прописима који уређују буџетски систем. 

 

Основна средства и њихова вредност објављују се у финансијским извештајима Опште 

болнице који су доступни на интернет презентацији Опште болнице (линк за преглед:  

https://www.bolnicasombor.org.rs/?page_id=375 ). Такође, подаци о основним средствима 

Опште болнице се налазе и у Регистру непокретности у јавној својини Републичке дирекције 

за имовину Републике Србије. 

 

Према Извештају Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 

Центра за информатику и биостатистику  за 2022. годину покретна средства Опште болнице 

су следећа: 

 

Укупно 

Општа Болница "Др. Радивоје Симоновић" Сомбор 266 

0101001 Основни дијагностички рентгенграфски сустем, стационарни, аналогни  1 

0101003 Основни дијагностички рентгенграфски систем, мобилни, аналогни  1 

0102001 Флуороскопски рентгенски ситем, за општу употребу, стационарни, аналогни  3 

0102003 Флуороскопски рентгенски ситем, за општу употребу, мобилни, аналогни  1 

0103001 Мамографски рентгенски систем, стационарни, аналогни  1 

0105001 Систем за ЦТ – за цело тело  1 

0108001 Систем за ултразвук, за општу употребу  8 

0108002 Систем за ултразвук, кардиоваскуларни  2 

0108005 Систем за ултразвук, гинеколошки  2 

0108008 Систем Doppler, васкуларни  1 

0201005 Бронхоскоп, ригидни  2 

0201006 Бронхоскоп, савитљиви, фибероптички  1 

0201007 Бронхоскоп, савитљиви, видео  1 

0201009 Цистоскоп, савитљиви, фибероптички  1 

0201018 Гастродуоденоскоп, савитљиви, видео  1 

0201020 Гастроскоп, савитљиви, видео  3 

0201027 Колоноскоп, савитљиви, видео  4 

0201031 Ларингоскоп, савитљиви, видео  1 

0201036 Назофаринголарингоскоп, , савитљиви, фибероптички  1 

0201045 Ректоскоп  5 

0201046 Ресектоскоп  2 

0201055 Уретерореноскоп, савитљиви, фибероптички  2 

0201057 Уретероскоп, савитљиви, фибероптички  1 

0202001 Лапароскоп, ригидни, оптички  1 

0202004 Лапароскоп, савитљиви, фибероптички  1 

0202006 Лапароскоп, савитљиви, видео  1 

0203002 Систем за ендоскопско видео-снимање  1 

0301001 Апарати за анестезију, покретни  10 

0302001 Респиратор за интензивну негу, општа употреба  7 

0302003 Респиратор, носиви - електрични  1 

0303001 Централни монитор система за праћење пацијената  2 

0303002 Систем за мониторинг хемодинамских функција  2 

0401007 Нож хируршки, електрични – електрокаутер, са генератором  8 

0401009 Сто операциони, универзални, електрохидраулични 11 

0401010 Сто операциони, универзални, хидраулични  2 

0403001 Апарат за операцију катаракте - факоемулзификатор  1 
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0403007 Микроскоп хируршки, офталмолошки  2 

0403009 Сто операциони, офталмолошки, хидраулични  1 

0404001 Апарат за отоакустичку емисију/скрининг слуха новорођенчета  1 

0404002 Микроскоп, хируршки, ОРЛ  2 

0406001 Инкубатор транспортни  6 

0406002 Инкубатор за интензивну негу, конвенционални  1 

0406004 Кардиотокограф  4 

0406005 Колпоскоп  1 

0406007 Перкутани билирубинометар  1 

0406008 Сто акушерски, електрични погон  3 

0406010 Сто операциони, гинеколошки, електрохидраулични  1 

0406011 Сто операциони, гинеколошки, хидраулични  1 

0406014 Сто за реанимацију новорођенчета  2 

0407001 Апарат за екстракорпоналну литотрипсију, електромеханички  1 

0408002 Сто операциони, ортопедски, електрохидраулични  1 

0501001 ЕЕГ - електроенцефалограф  1 

0501003 Електромиограф  1 

0502001 Дефибрилатор, екстерни, аутоматски, пуњиви  10 

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални  39 

0502009 Систем за мониторинг физиолошких функција (ЕКГ, ТА, пулс., темп., O2, CO2)  37 

0503002 Систем за анализу плућне функције, за одрасле  2 

0503003 Спирометар, дијагностички  4 

0504001 Апарат за хемодијализу  30 

0600004 Ергобицикл   1 

0600007 Трака за ход за тест оптерећења  2 

0800001 Аутомобил – хитна помоћ  2 

0800005 Апарат за плућну реанимацију, аутоматски, пнеуматски  3 

0800011 Дефибрилатор, за јавна места, аутоматски, пуњиви  4 

0900001 Столица стоматолошка, електрична  1 

1001001 Анализатор, биохемијски вишеканални (различи број анализа/сат)  1 

1001002 Анализатор хематолошки, аутоматски  5 

1001008 Анализатор за спец. групе биохемијских састојака(хормоне, тум. маркере, лекове) 2 

1001009 Апарат за аутоматско одређивање шећера у крви  4 

1001010 Апарат за аутоматску анализу урина  1 

1001018 Апарат за седиментацију, аутоматски  2 

1001022 Коагулометар, аутоматски  5 

1002001 Центрифуга, банка крви  4 

1002005 Фрижидер за банку крви  5 

1002006 Стерилизатор, парни  1 

1002007 Замрзивач, лабораторијски (-20C до -80C)  5 

  

 Општа болница има медицинску и другу опрему на коришћењу на основу закључених 

уговора о пословно – техничкој сарадњи. 
 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Носачи информација у Општој болници чувају се у архиви и електронској бази података.  

Носачи информација којима располаже Oпшта болница, настали у њеном раду или у вези 

са њеним радом, чувају се у:  

- Архиви са предметима.  

- Електронска база података: у просторијама Опште болнице чува се код лица 

овлашћеног за администрирање информатичке мреже Опште болнице,  

- Финансијска документа о плаћању за потребе Опште болнице, укључујући и 

документацију о обрачуну и исплати плата, чува се у Општој болници код лица 

овлашћеног за вођење финансијских послова,  
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- Остала папирна документација: досијеи запослених – чувају се у Одсеку за 

кадровске послове,  

- Документација о регистрацији Опште болнице, отварању ПИБ-а, документација 

о набавци опреме и других средстава за рад Опште болнице, чувају се у 

надлежним Службама Опште болнице. 

 

Документација, односно носачи информација, се чувају уз примену одговарајућих мера 

заштите и у слкаду са прописима о канцеларијском пословању и архивској грађи.  

 

Информације везане за рад Опште болнице, одобрени буџет и његово извршење, 

организацију, запослене и др. представљене су у овом информатору. 
 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Општа болница, у складу са својом делатношћу, располаже информацијама које су 

настале у раду или у вези са радом свих организационих јединица Опште болнице, као и 

информације о запосленима и начину трошења буџетских средстава. 

 

Информације у поседу Опште болнице: 

- Информације садржане у медицинској документацији пацијената; 

- Општи акти Опште болнице; 

- Записници и одлуке органа управљања Опште болнице; 

- Записници и одлуке стручних органа Опште болнице; 

- Записници и одуке Комисија у саставу Опште болнице; 

- Сва документација у вези јавних набавки; 

- Евиденције из области рада; 

- Извештаји о раду Опште болнице; 

- Планови Опште болнице, програми и елаборати; 

- Судски предмети; 

- Финансијска документација; 

- Оснивачка акта, документа о регистрацији, документа о промени статуса; 

- Закључени уговори и одлуке; 

- разни дописи захтеви, обавештења. 

 

Информације које су објављене на интернет презентацији Опште болнице 

www.bolnicasombor.org.rs : 

- Информације о Општој болници (организација, историјат); 

- Информације о директору; 

- Информације о заменику директора; 

- Информације о помоћницима директора; 

- Информације о Управном одбору; 

- Информације о Надзорном одбору; 

- Информације о Главној сестри Опште болнице; 

- Информације о Акредитацији; 

- Информације о донацијама и пројектима; 

- Саопштења за јавност; 

- Информације о распореду рада амбуланти; 

- Информације о заштити права пацијената; 

- Информације о финансијским показатељима и листама чекања; 

- Информације о распореду програма континуиране медицинске едукације; 

- Информације о показатељима квалитета рада; 

- Информације о нормативним актима и документима Опште болнице; 

- Информације о јавним набавкама до 2020. године; 

- Информације о огласима и конкурсима; 

http://www.bolnicasombor.org.rs/
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- Информнације о ценама услуга; 

- Информације о Стручном савету; 

- Информације о Етичком одбору; 

- Информацие о Интерној ревизији; 

- Информације о Одбору за безбедност и здравље на раду; 

- Информације о Комисијама у Општој болници; 

- Информације о Струковним организацијама; 

- Галерија фотографија: 

- Контакт; 

- Информатор о раду; 

- Архива. 
 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОПШТА БОЛНИЦА 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник 

РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), Општа болница је дужна да заинтересованом 

лицу омогући увид, или изда копију документа који садржи информацију од јавног значаја, 

уколико је поседује или му је иначе доступна, а односи се на све оно о чему јавност има 

оправдани интерес да зна.  

 

Све информације из овог информатора којима Општа болница располаже, а које су 

настале у раду или у вези са радом, Општа болница ће саопштити тражиоцу информације, 

ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију 

документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од 

слободног приступа информације од јавног значаја.  

 

Општа болница може тражиоцу ускратити приступ информацијама од јавног значаја. ако 

би се тиме: 

1. угрозио живот, здравље, безбедност или које друго добро неког лица; 

2. угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење предистражног поступка, вођење судског поступка, извршење 

пресуде или спровођење казне, вођење поступка у смислу закона којим је уређена 

заштита конкуренције, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и 

правично суђење, до окончања поступка; 

3. озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни 

односи или прекршила правила међунардног арбитражног права; 

4. битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, или 

битно отежало остварење оправданих економских интереса Републике Србије, или 

угрозило или би могло угрозити спровођење монетарне, девизне или фискалне 

политике, финансијска стабилност, управљање девизним резервама, надзор над 

финансијским институцијама или издавање новчаница и кованог новца; 

5. учинила доступним информација или документ за који је прописима или службеним 

актом заснованим на закону одређено да се чува као тајни податак или представља 

пословну или професионалну тајну, или податак добијен у поступку заступања за чије 

објављивање заступани није дао одобрење, у складу са законом којим се уређује рад 

правобранилаштва а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге 

последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом јавности да 

зна; 

6. повредило право интелектуалне или индустријске својине, угрозила заштита 

уметничких, културних и природних добара; 

7. угрозила животна средина или ретке биљне и животињске врсте. 
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Општа болница не мора тражиоцу информације од јавног значаја омогућити остваривање 

права уколико је тражена информација већ објављена на интернет презентацији Опште 

болнице и учињена јавно доступном. 

 

 Такође, Општа болница може ограничити тражиоцу информације од јавног значаја 

остваривање права ако би се тиме повредило право на приватност, право на заштиту 

података о личности, право на углед или неко друго право лица на које се тражена 

информација односи осим у случају да је лице на то пристало, ако се ради о личности, појави 

или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о јавном функционеру у смислу 

закона којим се уређује спречавање сукоба интерса при обављању јавних функција те ако је 

информација везана за вршење његове јавне функције, као и у случају ако се ради о лицу које 

је својим понашањем дало повода за тражење информације. 

 

У складу са Законom о правима пацијената  („Сл. гласник РС“, бр. 45/13 и 25/19-др.закон) 

врши се увид у медицинску документацију. Подаци из медицинске документације спадају у 

податке о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента у 

складу са Законом.  

 

Дужности чувања података из претходног става надлежни здравствени радник, односно 

сарадник као и друга лица запослена у здравственој установи могу бити ослобођена само на 

основу писаног пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу 

одлуке суда. 

 

Сви захтеви решавају се на исти начин, поштујући предвиђену законску процедуру и 

предвиђене законске рокове.  

 

Увид у документ је бесплатан.  

 

Копија документа издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова 

израде копије и трошкова упућивања.  
  

20. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Најчешће тражене информације од јавног значаја упућене на адресу Опште болнице, у 

току 2021. године и током 2022. године, односиле су се на информације у вези достављања 

обавештења или копија докумената о пословима који се обављају из области јавних набавки, 

затим информације које се односе на набављање медицинске опреме, потрошњу лекова, 

кретање медицинског отпада, као и информације које се односе на поступање и рад у 

условима поглашења епидемије заразне болести COVID-19. 
            

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  
 

 

Према одредбама  Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја ("Сл. гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) информација од јавног 

значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са 

радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему 

јавност има оправдан интерес да зна. 
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Поступак за остваривање овог права покреће се подношењем захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја. 
 

Подношење захтева 
 

Информација од јавног значаја која је настала у раду или у вези са радом, односно којом 

располаже Општа болница може се добити подношењем захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја на следећи начин: 

1. у писменој форми на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ул. 

Војвођанска бр. 75, 25101 Сомбор; 

2. електронском поштом на адресу: uprava@bolnicasombor.org.rs  

3. факсом на број: 025/417-088; 025/417-022. 

 

Општа болница је дужна да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на 

основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев 

уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет у писаној форми. 

 

Захтев тражиоца информација од јавног значаја мора да садржи назив здравствене 

установе, име, презиме и адресу тражиоца, односно седиште ако је тражилац правно лице, 

као и прецизан опис информација које се траже. Захтев, поред наведених обавезних 

елемената, може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 

 

Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева. 

 

Уколико захтев не садржи наведене елементе, односно ако није уредан, овлашћено 

лице здравствене установе дужно је да најкасније у року од осам (8) дана од дана пријема 

захтева, без надокнаде, поучи тражиоца одговарајућим упутством како да те недостатке 

отклони.  

 

Ако тражилац у року који му одреди Општа болница, а који не може бити краћи од осам 

(8) дана нити дужи од 15 (петнаест) дана од дана пријема упутства, не отклони недостатке, а 

недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, овлашћено лице доноси решење о 

одбацивању захтева као неуредног.  

 

 

Одлучивање по захтеву 

 

Овлашћено лице здравствене установе дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 15 

(петнаест) дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, 

стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути 

копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу информације од јавног значаја 

даном напуштања писарнице Опште болнице, односно даном упућивања електронске поште. 

 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање здравља или заштиту 

становништва и животне средине, овлашћено лице Опште болнице мора да обавести 

тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема 

захтева. 

 

Ако Општа болница утврди да се захтев односи на информације које су садржане у 

великом броју докумената, услед чега би поступање Опште болнице у предвиђеном року 

било отежано, може у року од седам (7) дана од дана пријема уредног захтева, обавестити 

mailto:uprava@bolnicasombor.org.rs
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тражиоца о наведеном и при томе му понудити да захтев прецизира или да оствари увид у 

документацију пре него што одреди који су му копије докумената потребне. 

 

Уколико овлашћено лице Опште болнице није у могућности, из оправданих разлога, да у 

року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ са 

траженом информацијом, изда односно упути копију тог документа, дужно је да о томе, 

најкасније у року од седам (7) дана од дана пријема уредног захтева, обавести тражиоца и 

одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема уредног захтева. 

 

 Ако овлашћено лице Опште болнице одбије да у целини или делимично обавести 

тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, изда односно упути копију тог документа, дужно је да, најкасније у року од 15 

(петнаест) дана од дана пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење 

писмено образложи, као и да упути тражиоца на правна средстав која може изјавити против 

таквог решења. 

 

Трошкови копирања и достављања документа 

  

Трошкови копирања и достављања документа, обрачунавају се у складу са Уредбом о 

висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 8/06), чији је саставни део Трошковник 

којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се 

налазе информације од јавног значаја: 

 

Копија докумената по страни:  

- на формату А3 -  6 динара;  

- на формату А4 -  3 динара.  

 

Копија докумената у електронском запису:  

- дискета -  20 динара;  

- ЦД  - 35 динара;  

- ДВД  - 40 динара.  

 

Копија документа на аудио касети - 150 динара; 

 

Копија документа на аудио-видео касети - 300 динара; 

 

Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30 динара.   
 

За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП 

ПТТ Србије. 

 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је 

дужан да пре издавања информације положи депозит и износу од 50% од износа нужних 

трошкова према Трошковнику. 

 

Општа болница може одлучити да тражиоца информације од јавног значаја ослободи 

плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а 

посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса. 

 

 Од обавеза плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају 

ради обављајања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију докумената 

захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација 
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односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим 

када се ради о информацији која је већ објављена и јавно доступна. 
 

 

22. ПРИЛОЗИ 
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ОПШТА БОЛНИЦА 

“Др Радивој Симоновић” 

Сомбор 

Војвођанска 75 

  

Централа ...……...… ++ 381 (25) 467–700, 467–800   

Секретар ...……...… ++ 381 (25) 467–757  

Факс ...……...… ++ 381 (25) 417–022,417–088 
e – mail  ...……...… uprava@bolnicasombor.org.rs 

Web site ...……...…              www.bolnicasombor.org.rs 

 
 

 

Матични број: 08906173 ;   Регистарски број: 8236092170 ;   Шифра делатности: : 86-10   ;   ПИБ: 106205005  ; 

Жиро рачуни: 840-801661-66 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“ бр. 120/04 ; 54/07; 104/09, 36/10 и 105/21), од горе наведеног органа захтевам*: 

 

2. Обавештење да ли поседује тражену информацију; 

3. Одговор на тражену информацију; 

4. Увид у документ који садржи тражену информацију; 

 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин:* _________________________________________. 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 

 

 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације). 

 

Тражилац информације / Име и презиме 

 

 

У  Сомбору 

Адреса: 

Дана __________.20___. године. 

Други подаци за контакт 

________________________________________. 

 

 

Потпис 

________________________________________________ 

 

* Означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

* Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 

 

 

 

 

 

 

 

В.д. директор Опште болнице 

 

Др Драган Растовић 

http://www.bolnicasombor/


 

  
 

                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                    
у 000 

дин. 

 ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ  

Сомбор, 01.02.2022. године          
 

Број: 25-541 
         

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЦПВ ОЗНАКА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ СА 

ПДВ-ом                   
(УКУПНО) 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ (БЕЗ ПДВ-
а) 

ВРСТА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

НАПОМЕНА 
(централизација, 

претходно 
обавештење, 

основ из ЗЈН..) 
ИЗНОС 

ОП 
(ФИН.ПЛАН) 

КОНТО 

  
УКУПНО 

  
604.934,00      521.906,01      

      

  

  

            

1. 

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 
(ЛЕКОВИ СА Б И Д ЛИСТЕ, 
ЦИТОСТАТИЦИ, ЛЕКОВИ СА Д 
ЛИСТЕ...) 

33600000 89.706,00      81.550,91      5236-1 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 
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ЗАЈЕДНО СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ БРОЈ 2. - ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА И БРОЈ 12. - МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ, ЧИНИ УГОВОРЕНУ ВРЕДНОСТ ОД 105.105,00 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

2. ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА 33600000 6.600,00      6.000,00      5236-1 426700 
Отворен        
поступак 

3. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

3. 
МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА 
ДИЈАЛИЗУ 

33181000 
33141320 

50.509,00      45.917,27      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

4. МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ 33692800 2.025,00      1.840,91      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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5. ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА 33600000 10.307,00      9.370,00      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

6. 
ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ 
ХЕМОФИЛИЈЕ 

33600000 23.568,00      21.425,45      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

7. 
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
АНГИО САЛУ 

33111710 12.000,00      10.909,09      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

8. СТЕНТОВИ 33111710 3.500,00      3.181,82      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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9. ГРАФТОВИ 33100000 176,00      160,00      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

10. ИНТРАОКУЛАРНА СОЧИВА 33731110 498,00      452,73      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

11. 
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 
И ЛИЦА У ЗДРАВСТВЕНОЈ 
УСТАНОВИ 

66510000 4.400,00      4.190,48      5200 421500 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

12. МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ 24111500 8.800,00      8.000,00      5236-5 426700 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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13. 
ЕНЕРГЕНТИ - ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДНИ ГАС 

09310000 
09123000 

84.881,00      70.734,17      5236-5 421200 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

14. ГОРИВО 91342000 6.000,00      5.000,00      5236-5 421200 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

15. МАЗУТ 9000000 10.200,00      8.500,00      5236-5 421200 
Отворен        
поступак 

3. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

16. 
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ -                             
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ У 
ОРТОПЕДИЈИ 

33183100 2.644,00      2.403,64      5236-8 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

17. 
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 
У ОРТОПЕДИЈИ 

33183100 1.650,00      1.500,00      5236-5 426700 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 
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Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

18. 
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                                                                      
-ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ 

33183100 11.055,00      10.050,00      5236-9 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

19. 
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ, 
МРЕЖИЦЕ, СТАПЛЕРИ... 

33183100 4.933,00      4.484,55      5236-10 426700 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

20. КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ                                                             33696500 49.200,00      41.000,00      5236-11 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ 
ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Централизована 
јавна набавка од 

стране РФЗО 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 7. САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ, 20. КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ, 21. РЕАГЕНСИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, 22. САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И 24. 
ПОСУДЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ЧИНЕ УГОВОРЕНА СРЕДСТВА ЗА САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И КРВ И ЛАБИЛНЕ ПРОДУКТЕ ОД КРВИ СТАВКА 4., 5. 
УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА 156.000,00 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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21. РЕАГЕНСИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 33696500 10.800,00      9.000,00      5236-11 426700 
Отворен        
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

22. 
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

33140000 78.000,00      65.000,00      5236-12 426700 
Отворен        
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

23. 
ГОДИШЊЕ ОДЖАВАЊЕ ЦТ 
АПАРАТА И ОСТАЛО 

45259000 1.200,00      1.000,00      5238-7 425200 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

24. ПОСУДЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 

33141123 3.600,00      3.000,00      5236-13 426700 
Отворен        
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 



Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор - Информатор о раду   Ажурирано:14.11.2022 

 50 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

25. РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ 
ИНСТРУМЕНТИ, УРЕЂАЈИ... 

33140000 10.140,00      8.450,00      5236-13 426900 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

26. 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ И ПОТРОШНИ  
МАТЕРИЈАЛ 

39000000 7.200,00      6.000,00      5237-1 426811 
Отворен        
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

27. 
ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

22800000 6.040,00      5.033,33      5238-1 426100 
Отворен        
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

28. 
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ, 
ОБРАСЦИ И СРОДНИ 
ПРОИЗВОДИ 

22000000 960,00      800,00      5238-2 426100 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 
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Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

29. 
НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ 
ПАЦИЈЕНАТА 

15000000 39.182,00      32.651,67      5237-2 426800 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

30. 

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ - 
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ - И 
ОСТАЛО 

31700000 2.400,00      2.000,00      5238-3 426900 
Отворен        
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

31. 

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ - 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈУ, ГРЕЈАЊЕ 

39370000 2.100,00      1.750,00      5238-4 426900 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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32. 
 ТАБЛЕТИРАНА СО (Na Cl) a' 
25kg ЗА ПОСТРОЈЕЊА У 
ОКВИРУ ТОПЛАНЕ 

14400000 1.000,00      833,33      5238-4 426900 
Отворен        
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ОЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

33. 
УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И 
ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА 

50100000 2.400,00      2.000,00      5238-5 425200 426900 
Отворени 
поступак 

4. КВАРТАЛ члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

34. 

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ 
ОПРЕМЕ, АНЕСТЕЗИЈСКИХ 
АПАРАТА, РЕСПИРАТОРА И 
ГАСНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

50400000 14.400,00      12.000,00      5228-1 425200 
Отворен 
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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35. 

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ 
ОПРЕМЕ И ПОСТРОЈЕЊА, 
СИСТЕМА (ЛИФТОВИ, 
ТРАНС.СТАНИЦЕ, АГРЕГАТНЕ 
СТАНИЦЕ, ХИДРОПАК, 
ЈАВЉАЧИ ПОЖАРА, 
ГРОМОБРАН, 
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈА, КУХИЊА И 
ВЕШЕРАЈ БАКТЕРИЦИДНО 
ОСВЕТЉЕЊЕ, МОНИТОРИ И 
ЕКГ АПАРАТИ) 

50000000 11.000,00      9.166,67      5228-2 425100 
Отворени 
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

36. 
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ 
ОПРЕМЕ 

30200000 1.000,00      833,33      5346-2 512200 
Отворен 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

37. 

ОДРЖАВАЊЕ 
ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА - 
ХЕЛИАНТ, СЛИС ,МОНЕО, 
СИНУС  

72267000 4.500,00      3.750,00      5346-4 423200 
Отворен 
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
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врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

38. 
ЈАВНА НАБАВКА - УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ 

90524400 1.000,00      833,33      5238-9 421300 
Отворен 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

39. 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 

45000000 5.000,00      4.166,67      5238-9 425100 
Отворен 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

40. УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ, 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И 
РИЗИЦИ 

85100000 4.000,00      3.333,33      5238-9 424300 
Отворен 
поступак 

1. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

41. 
НАБАВКА ДОБАРА - ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРА 

35111000 1.260,00      1.050,00      5238-9 4269 
Отворен 
поступак 

3. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 
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Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

42. САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ 
НЕ УЛАЗИ У ЕЛЕКТРОНСКУ 
ФАКТУРУ 

33100000 3.000,00      2.500,00      5238-9 426791 
Отворен 
поступак 

4. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

43. 
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ - 
СТОЛАРСКО-БРАВАСКИ 
МАТЕРИЈАЛ И МАШИНСКО 
ТЕХНОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

44520000 1.300,00      1.083,33      5238-9 426900 
Отворен 
поступак 

3. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       

44. 
ПРИБОР ЗА МЕДИЦИНСКЕ 
АПАРАТЕ 

42670000 3.000,00      2.500,00      5238-9 426900 
Отворен 
поступак 

3. КВАРТАЛ Члан 52 ЗЈН 

Набавка се спроводи ради обављања свакодневних редовних активности Наручиоца (пружање услуга здравствене заштите), прописаних законом као и другим посебним актима.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Процена количине, тј.вредности је извршена на основу анализе реализације закључених уговора по основу јавних набавки у претходне 3 године, увећане за евентуалне додатне планиране 
активности. Процена вредности за подгрупе а које садрже истородне партије за које се спроводе поступци јавне набавке је утврђена на основу методологије анализе цена из закључених 
уговора у периоду од макс. претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета (где за то постоје могућности), рачунајући и процену пораста цена на 
тржишту (cca.2% год.). Јавне набавке (где је то неведено у напомени) ће се спроводити централизовано а уговоре ће закључивати непосредна здравствена установа, док за остале набавке 
(где није наведено да ће се спроводити ценатарализовано) ће спроводити здравствена установа, а до доношења одлука о спровођењу ЦЈН, а по свему у складу са Уредбом о планирању и 
врсти робе и услуга за које се спроводе ЦЈН).                                       
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

РЕДНИ 
БРОЈ 

  ЦПВ ОЗНАКА 
ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ СА 

ПРВ-ОМ  

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ (БЕЗ ПДВ-
а) 

ВРСТА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

НАПОМЕНА 
(централизација, 

претходно 
обавештење, 

основ из ЗЈН..) ИЗНОС 
ОП 

(ФИН.ПЛАН) 
КОНТО 

1. 

НАБАВКЕ ПРЕКО 
НАРУЏБЕНИЦЕ 

  7.800,00      6.500,00      5238-8 
426900 425200 

425100 
  

кад се 
искаже 
потреба 
(хитне 

набавке) 

  

Остали санитетски материјал; остале намирнице; остали технички потрошни материјал; остали канцеларијски материјал; остала средства 
за хигијену; остали ситан инвентар; остала заштитна опрема и одећа; надоградња ултразвучних апарата; остала немедицинска опрема; 
остале услуге одржавања опреме; остале услуге одржавања објеката; израда кључева; израда печата; копирање, коричење и сродне услуге; 
погребне услуге; контрола хидранта и апарата за гашење пожара; осигурање према трећим лицима; услуге усавршавања кадрова; услуге 
оштрења алата и ситног инвентара; периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком;... 

                      

                      

                      

  Помоћник директора за економско финансијске послове   В. Д. директора  

  Ирена Ћујић, дипл ецц       Опште болнице "Др Радивој Симоновић" Сомбор 

            Др Драган Растовић 
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                у 000 дин. 

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ 

                  

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

ОПШТИ                                         
РЕЧНИК НАБАВКЕ                  

(ДОМИНАНТНА 
ОЗНАКА) 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

(УКУПНО, ПО 
ГОДИНАМА) 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ (БЕЗ 
ПДВ-а) 

ВРСТА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

НАПОМЕНА 
(централизација, 

претходно обавештење, 
основ из ЗЈН..) 

ИЗНОС 
ОП 

(ФИН.ПЛАН) 
КОНТО 

                  
                  

УВОДИ СЕ:               
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45. 

Набавка добара - 
медицинска 
опрема за 
потребе 
Коронарне 
јединице 

33100000 8.600,00      7.166,67      5353 51251110 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 

Напомена: Јавна набавка под тачком 45. спроводи се ради набавке добара - медицинска опрема за потребе Коронарне јединице. Наведена средства су обезбеђена на основу Решења о додели средстава 
по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број 138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године.  

УВОДИ СЕ:               

46. 

Набавка добара - 
медицинска 
опрема за 
потребе јединице 
за мождани удар 
одељења за 
Неурологију 

33100000 9.410,00      7.841,67      5353 51251110 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 

Напомена: Јавна набавка под тачком 46. спроводи се ради набавке добара - медицинска опрема за потребе јединице за мождани удар одељења за Неурологију. Наведена средства су обезбеђена на 
основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број 138-401-856/2022-8 од 
18.03.2022. године.  

УВОДИ СЕ:               

47. 

Набавка добара - 
медицинска 
опрема за 
потребе одељења 
за хирургију 

33100000 1.790,00      1.491,67      5353 51251110 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 

Напомена: Јавна набавка под тачком 47. спроводи се ради набавке добара - медицинска опрема за потребе одељења за хирургију. Наведена средства су обезбеђена на основу Решења о додели средстава 
по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број 138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године.  

УВОДИ СЕ:               

48. 

Набавка добара - 
медицинска 
опрема за 
потребе хитне 
хируршке службе 

33100000 3.090,00      2.575,00      5353 51251110 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 
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Напомена: Јавна набавка под тачком 48. спроводи се ради набавке добара - медицинска опрема за потребе хитне хируршке службе. Наведена средства су обезбеђена на основу Решења о додели 
средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број 138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године.  

УВОДИ СЕ:               

49. 

Набавка добара - 
медицинска 
опрема за 
потребе РТГ 
службе 

33100000 17.460,00      14.550,00      5353 51251110 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 

Напомена: Јавна набавка под тачком 49. спроводи се ради набавке добара - медицинска опрема за потребе РТГ службе. Наведена средства су обезбеђена на основу Решења о додели средстава по јавном 
конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број 138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године.  

УВОДИ СЕ:               

50. 

Набавка добара - 
медицинска 
опрема за 
потребе очног 
одељења 

33100000 15.323,00      12.769,17      5353 51251110 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 

Напомена: Јавна набавка под тачком 50. спроводи се ради набавке добара - медицинска опрема за потребе очног одељења. Наведена средства су обезбеђена на основу Решења о додели средстава по 
јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број 138-401-856/2022-8 од 18.03.2022. године.  

УВОДИ СЕ:               

51. 

Набавка услуга - 
уградња новог 
гасно-мазутног 
горионика и 
прилагођавање 
техничких 
компоненти 
старом котлу 

50000000 4.062,93      3.385,78      5230 42525100 
Отворени 
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. Отворен поступак 

Напомена: Јавна набавка под тачком 51. спроводи се ради набавке услуга - уградња новог гасно-мазутног горионика и прилагођавање техничких компоненти старом котлу. Наведена средства су 
обезбеђена на основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2022. години број 138-401-
171/2022-24 од 21.03.2022. године.  
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  _________________________________         ___________________________________   

  
Помоћник директора за екон-финан 
послове         В. Д. директора   

  
Ћујић Ирена, 

дипл ецц           Др Драган Растовић   

                  

                  

Датум: 30.03.2022. године               
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                у 000 дин. 

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ 

                  

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ОПШТИ                                         
РЕЧНИК 

НАБАВКЕ                  
(ДОМИНАНТНА 

ОЗНАКА) 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 
(УКУПНО, 

ПО 
ГОДИНАМА) 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У 
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ (БЕЗ ПДВ-а) ВРСТА 

ПОСТУПКА 
ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

НАПОМЕНА 
(централизација, 

претходно обавештење, 
основ из ЗЈН..) 

ИЗНОС 
ОП 

(ФИН.ПЛАН) 
КОНТО 

                  
                  

МЕЊА СЕ:               

3. МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ 
33181000 
33141320 

48.309,00      43.917,27      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

У ТОКУ ЦЕЛЕ 
ГОДИНЕ 

Централизована јавна 
набавка од стране РФЗО 

Напомена: Јавна набавка под тачком подтачком 3. Материјал и лекови за дијализу се мења тако што се са првобитног износа од 45.917.270,00 динара без ПДВ-а, односно 50.509.000,00 динара са ПДВ-
ом део средстава пребацује на нову ставку у плану јавних набавки која се уводи. 

УВОДИ СЕ:               
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52. МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ 2 33692800 2.200,00      2.000,00      5236-4 426700 
Отворен        
поступак 

2. КВАРТАЛ Члан 52. ЗЈН 

Напомена: Јавна набавка под тачком 52. спроводи се ради набавке добара - материјал за дијализу 2. Наведена средства су обезбеђена прерасподелом са ставке плана под редним бројем 3. 

                  

  _________________________________         ___________________________________   

  Помоћник директора за екон-финан послове         В. Д. директора   

  Ћујић Ирена, дипл ецц           Др Драган Растовић   

 


