
Преглед планираних набавки за 2017. годину 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА
 2017. ГОДИНУ

6/7/2017

Измена број: 138-404-218/2017 8/17/2017
Измена број: 138-404-268/2017 10/27/2017

Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

13,319,086

са ПДВ-ом

2017 13,319,085

добра 916,666добра 916,666

2.1.1 1
2017

1
2017

7.1.15) 12
2017

прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима;
Образложење основаности: Овде се ради о плаћању - рефундацији трошкова закупа за непокретности (пословне просторије)  које користе 
санитарни инспектори у 6 округа АП Војводине; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Набавка - закуп имовине (објеката и опреме)166,666

По годинама: 
2017-166,666

Набавка - закуп имовине (објеката и опреме) 4216 (2017)166,666 200,000

2.1.2 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Набавка канцеларијског материјала250,000

По годинама: 
2017-250,000

Набавка канцеларијског материјала 4261 (2017)250,000 300,000

2.1.3 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених
250,000

По годинама: 
2017-250,000

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених

4263 (2017)250,000 300,000
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2.1.4 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Ради се о томе да Покрајински секретаријат преноси средства граду/општини за потребе учешћа у сношењу дела трошкова за канцеларије у којима
 се налазе покрајински санитарни инспекртори распоређени у градовима/општинама (пословне јединице санитарне инспекције на територији 6 
округа АП Војводине)
Поступак јавне набавке/набавке у обавези су да спроводе власници пословног простора који користе покрајински санитарни инспекртори 
распоређени у градовима/општинама.
Образложење основаности: трошкови редовног пословања - рефундација трошкова; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије ( рефундација 
износа за испоручену електричну енергију)
250,000

По годинама: 
2017-250,000

Набавка електричне енергије ( рефундација 
износа за испоручену електричну енергију)

4212 (2017)250,000 300,000

услуге 12,402,420услуге 12,402,420

2.2.1 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

Платни промет се води преко Министарства финансија - Управе за трезор. набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају 
наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Образложење основаности: Трошкови платног промета у оквиру редовног пословања Покрајинског секретаријата за здравство; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге платног промета5,000

По годинама: 
2017-5,000

Услуге платног промета 4211 (2017)5,000 5,000

2.2.2 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Континуитет у плаћању банкарских услуга; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Банкарске услуге - пословне банке5,000

По годинама: 
2017-5,000

Банкарске услуге - пословне банке 4211 (2017)5,000 5,000

2.2.3 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности 
која је предмет јавне набавке;
Образложење основаности: Ради се о томе да Покрајински секретаријат преноси средства граду/општини за потребе учешћа у сношењу  - дела 
трошкова за канцеларије у којима се налазе покрајински санитарни инспектори распоређени у градовима/општинама (рефундација износа за 
испоручену  енергију); 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга централног грејања пословних 
просторија
583,333

По годинама: 
2017-583,333

Услуга централног грејања пословних 
просторија

4212 (2017)583,333 700,000

2.2.4 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Редовно пословање. Ради се о томе да Покрајински секретаријат преноси средства граду/општини за потребе учешћа 
у сношењу дела трошкова за канцеларије у којима се налазе покрајински санитарни инспекртори распоређени у градовима/општинама (пословне 
јединице санитарне инспекције на територији 6 округа АП Војводине). Поступак јавне набавке/набавке у обавези су да спроводе власници 
пословног простора који користе покрајински санитарни инспектори распоређени у градовима/општинама. (рефундација износа за испоручену  
енергију); 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге водовода и канализације83,333

По годинама: 
2017-83,333

Услуге водовода и канализације 4213 (2017)83,333 100,000
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2.2.5 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Редовно пословање. Ради се о томе да Покрајински секретаријат преноси средства граду/општини за потребе учешћа 
у сношењу дела трошкова за канцеларије у којима се налазе покрајински санитарни инспектори распоређени у градовима/општинама (пословне 
јединице санитарне инспекције на територији 6 округа АП Војводине). Поступак јавне набавке/набавке у обавези су да спроводе власници 
пословног простора који користе покрајински санитарни инспектори распоређени у градовима/општинама.(рефундација износа за испоручене 
услуге); 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге чишћења просторија83,333

По годинама: 
2017-83,333

Услуге чишћења просторија 4213 (2017)83,333 100,000

2.2.6 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Редовно обављање делатности; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 138-404-218/2017; усвојена: 8/17/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Смањена је позиција набавке за 60.000,00 дин са ПДВ-ом, тако да укупна процењена вредност износи 91.666,66 динара вез ПДВ-а/110.000,00 динара са ПДВ-ом. До сада, 
у 2017. години, за услуге интернета су уговорени износи у вредности од око 95.000,00 динара са ПДВ-ом (уговори о пружању интернет услуга: од 22.02.2017. године са „Телеком Србија“ 
АД Београд, од 14.02.2017. године са „Yunet international“ доо Београд и од 19.01.2017. године са „Орион Телеком“ доо из Земуна). Остављен је одређен простор за евентуално 
уговарање додатних интернет услуга до краја 2017. године, уколико се за истим појави потреба.

Услуге интернета91,666

По годинама: 
2017-91,666

Услуге интернета 4214 (2017)141,666 170,000
4214 (2017)-50,000 -60,000

2.2.7 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Редовно пословање; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 138-404-218/2017; усвојена: 8/17/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Увећана је позиција набавке за 322.000,00 дин са ПДВ-ом, тако да укупна процењена вредност износи 360.000,00 динара вез ПДВ-а/432.000,00 динара са ПДВ-ом, 
односно максимално до уговореног износа из „Уговора о коришћењу телефонског прикључка“ закљученог са „Телеком Србија“ АД Београд дана 22.02.2017. године

Услуге фиксне  телефоније360,000

По годинама: 
2017-360,000

Услуге фиксне  телефоније 4214 (2017)91,666 110,000
4214 (2017)268,334 322,000

2.2.8 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 138-404-218/2017; усвојена: 8/17/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Смањена је позиција набавке за 262.000,00 дин са ПДВ-ом, тако да укупна процењена вредност износи 31.666,66 динара вез ПДВ-а/38.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Чињеница јесте да јавну набавку услуга мобине телефоније спроводи Управа за заједничке послове покрајинских органа, за све органе АП Војводине. Обзиром да је у текстуалном 
(описном) делу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за здравство , код образложења позиције наведено (страна 8) да ће се позиција 4214 користити, између осталог и за 
плаћање „услуге мобилног телефона“, набавка је остављена у Интерном плану. Обзиром да је набавка 2.2.7-„Услуге фиксне  телефоније“ увећана до уговореног износа, набавка 2.2.6-
„Услуге интернета“ сведена у уговорене оквире,  преостали износ је распоређен на услуге мобилне телефоније.

Услуге мобилне  телефоније31,667

По годинама: 
2017-31,666

Услуге мобилне  телефоније 4214 (2017)250,000 300,000
4214 (2017)-218,333 -262,000
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2.2.9 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Услуге поправке лифта50,000

По годинама: 
2017-50,000

Услуге поправке лифта 4219 (2017)50,000 60,000

2.2.10 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Ради се о томе да Покрајински секретаријат преноси средства граду/општини за потребе учешћа у сношењу дела 
трошкова за канцеларије у којима се налазе покрајински санитарни инспекртори распоређени у градовима/општинама (пословне јединице 
санитарне инспекције на територији 6 округа АП Војводине). Тамо где постоји потреба за наведеним услугама; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге обезбеђења50,000

По годинама: 
2017-50,000

Услуге обезбеђења 4219 (2017)50,000 60,000

2.2.11 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Потреба за смештајем током године ради обављања службеног пута (путовање, дневнице - исхрана, смештај, накнада 
за употребу сопстевног возила, такси превоз..)); 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Трошкови на службеном путу у земљи409,090

По годинама: 
2017-409,090

Трошкови на службеном путу у земљи 4221 (2017)409,090 450,000

2.2.12 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Трошкови путовања у оквиру редовног рада16,666

По годинама: 
2017-16,666

Трошкови путовања у оквиру редовног рада 4223 (2017)16,666 20,000

2.2.13 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Услуге превођења текстова према потреби83,333

По годинама: 
2017-83,333

Услуге превођења текстова према потреби 4231 (2017)83,333 100,000

2.2.14 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Услуге одржавања софтвера333,333

По годинама: 
2017-333,333

Услуге одржавања софтвера 4232 (2017)333,333 400,000

2.2.15 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: средства намењена за образовање и усавршавање запослених, котизација на семинарима и саветовањима, 
учествовање на сајмовима и др.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге образовања и стручног усавршавања 
запослених
500,000

По годинама: 
2017-500,000

Услуге образовања и стручног усавршавања 
запослених

4233 (2017)500,000 600,000
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2.2.16 1
2017

1
2017

7.1.10) 12
2017

Куповина, развој, продукција или копродукција радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма,Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 138-404-268/2017; усвојена: 10/27/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Обзиром на планирање нове изузете набавке 2.2.23, потребно је умањити позицију код постојеће предметне набавке – позиција из плана: 2.2.16. „Услуге информисања“.
Обзиром да се промена врши у оквирима исте позиције из Финансијског плана Покрајинског секретаријата за здравство, није потребно вршити измене истог.

Услуге информисања јавности2,933,333

По годинама: 
2017-2,933,333

Услуге информисања јавности 4234 (2017)3,433,333 4,120,000
4234 (2017)-500,000 -600,000

2.2.17 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.
Образложење основаности: Исправка техничке грешке, Финансијски план није мењан, позиција за Услуге информисања-остаје непромењена.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 138-404-218/2017; усвојена: 8/17/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Омашком, приликом усвајања „Интерног плана набавки на које се закон не примењује за 2017.годину“  138-404-158/2017 од 07. јула 2017. године, код позиције из Интерног 
плана набавки: 2.2.17. –„Услуге објаве конкурса, и информативних огласа у јавним гласилима“ (позиција из Финансијског плана 269 –Услуге информисања, конто 4234) нису били 
обухваћени у целости уговорени износи за два уговора о набавци услуге оглашавања, закључена у претходном периоду са „Дневник Војводина Прес“ из Новог Сада (уговори од 20. 
јануара 2017. године и 01. јуна 2017. године) на укупан износ од 310.632,00 динара са ПДВ-ом.  Усвојеним Интерним планом од 07.07.2017. године на предметној позицији 2.2.17. је 
стављено укупно 300.000,00 динара са ПДВ-ом. Како би се отконила наведена техничка грешка, и обухватио целокупан уговорени износ, потребно је увећати позицију 2.2.17. за износ од 
10.632,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге објаве конкурса, и информативних 
огласа у јавним гласилима
258,860

По годинама: 
2017-258,860

Услуге објаве конкурса, и информативних 
огласа у јавним гласилима

4234 (2017)250,000 300,000
4234 (2017)8,860 10,632

2.2.18 1
2017

1
2017

7.1.1) 12
2017

набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности 
која је предмет јавне набавке;
Образложење основаности: Техничка исправка; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 138-404-218/2017; усвојена: 8/17/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Обзиром да је позиција из Интерног плана набавки: 2.2.18.- „Услуге објаве конкурса, јавних набавки у Службеном гласнику Републике Србије“ такође у оквиру позиције из 
Финансијског плана 269 –Услуге информисања, конто 4234, иста је смањена за износ од 10.632,00 динара са ПДВ-ом. На тај начин надоместили смо износ за који смо повећали позицију 
2.2.17.

Услуге објаве конкурса, јавних набавки у 
Службеном гласнику Републике Србије
141,140

По годинама: 
2017-141,140

Услуге објаве конкурса, јавних набавки у 
Службеном гласнику Републике Србије

4234 (2017)150,000 180,000
4234 (2017)-8,860 -10,632

2.2.19 1
2017

1
2017

7.1.12) 12
2017

Ради се о планирању уговора о привремено-повременим пословима и  накнаде за вршење функције
Образложење основаности: заснивање радног односа и рад ван радног односа у смислу закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из 
радног односа, односно по основу рада, осим уговора о делу. У случају закључења уговора о делу који имају за предмет самостално извршење 
одређеног интелектуалног посла из области науке или просвете или обављање уметничке или друге делатности из области културе, у складу са 
законом, а чија појединачна вредност није већа од 12.000.000 динара, укључујући и порезе и доприносе, на годишњем нивоу, односно за период 
важења уговора ако је период важења уговора дужи од годину дана, не примењују се одредбе овог закона;; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Уговори о привремено-повременим 
пословима и накнада за вршење функције
5,300,000

По годинама: 
2017-5,300,000

Уговори о привремено-повременим 
пословима и накнада за вршење функције

4235 (2017)5,300,000 5,300,000
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2.2.20 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Услуге израде квалификованог електронског 
сертификата
50,000

По годинама: 
2017-50,000

Услуге израде квалификованог електронског 
сертификата

4239 (2017)50,000 60,000

2.2.21 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Остале напомене:

Уговор о делу500,000

По годинама: 
2017-500,000

Уговор о делу 4235 (2017)500,000 500,000

2.2.22 1
2017

1
2017

39.2. 12
2017

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Разлог и оправданост набавке:

Остале ненаведене опште услуге за којима 
се појави потреба
33,333

По годинама: 
2017-33,333

Остале ненаведене опште услуге за којима 
се појави потреба

4239 (2017)33,333 40,000

2.2.23 10
2017

11
2017

39.2. 12
2017

Ради се о томе да  постоји потреба за објавом, у серијалу  који ће да обухвати минимално 6 тема у јавном штампаном гласилу које  покрива 
подручје  АП Војводине, стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова  о теми адекватног информисања што ширег круга становништва 
о питањима која су у вези с превенцијом и контролом хроничних незаразних болести. To је врста превентивних активности за очување и 
унапређење здравља које су усмерене на смањење обољевања од хроничних незаразних болести.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 138-404-268/2017; усвојена: 10/27/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Постојање потребе за објавом стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима, о теми адекватног информисања што ширег круга 
становништва о питањима која су у вези с превенцијом и контролом хроничних незаразних болести - услуга информисања јавности.

Услуга  објаве стручних, здравствено 
васпитних и едукативних текстова у јавном 
гласилу о питањима која су у вези с 
превенцијом и контролом хроничних 
незаразних болести

500,000

По годинама: 
2017-500,000

Услуга  објаве стручних, здравствено 
васпитних и едукативних текстова у јавном 
гласилу о питањима која су у вези с 
превенцијом и контролом хроничних 
незаразних болести

4234 (2017)500,000 600,000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 138-404-218/2017; усвојена: 8/17/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017
РАДИ СЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ„Интерног плана набавки на које се закон не примењује за 2017.годину“ . Разлози за доношење овог решења и усаглашавање „Интерног плана набавки на које се закон не 
примењује за 2017.годину“са уговореним обавезама леже у чињеници да је омашком, приликом усвајања „Интерног плана набавки на које се закон не примењује за 2017.годину“  број 138-404-
158/2017 од 07. јула 2017. године, дошло до одређених техничких грешака код уношења и то код следећих позиција из Интерног плана набавки: 2.2.6,2.2.7,2.2.8,2.2.17 и 2.2.18.
План јавних набавки овим решењем се не мења.

Измена број: 138-404-268/2017; усвојена: 10/27/2017; план: ПЛАН  НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2017. ГОДИНУ од 6/7/2017
Реч је о другој измени „Интерног плана набавки на које се закон не примењује за 2017.годину“, док се План јавних набавки не мења. На састанку Тима за планирање одржаном дана 18.10.2017. 
године, дошло се до закључка о постојању потребе за објавом стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима, о теми адекватног информисања што ширег круга 
становништва о питањима која су у вези с превенцијом и контролом хроничних незаразних болести - услуга информисања јавности.
У обављању послова Покрајинског секретаријата за здравство утврђених Законом о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 11/12, 45/13-др. 
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) који се односе на праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе на територији АП Војводине, констатована је потреба спровођења активности 
усмерених на обезбеђење боље информисаности грађана на територији АП Војводине, чији крајњи циљ је постизање што здравијег и квалитетнијег живота појединца и целокупног становништва. На 
основу података Института за јавно здравље Војводине, хроничне незаразне болести су водећи узрок обољевања и умирања становништва АП Војводине и представљају велики јавно-здравствени 
проблем (учествују с преко 80% у укупној смртности). Кардиоваскуларне болести, малигни тумори, дијабетес, хронична опструктивна болест плућа и болести мишићно-коштаног система (без 
повреда), су хроничне незаразне болести које чине велики део оптерећења болестима у АП Војводини, а имају заједничке факторе ризика (пушење, конзумирање алкохола, неправилна исхрана и 
физичка неактивност). 
Из наведеног разлога постоји наведена потреба адекватног информисања станновништва о питањима која су у вези с превенцијом и контролом хроничних незаразних болести путем стручних, 
здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима доступним на целој територији АП Војводине који ће обухватити минимално 6 тема.  Текстови ће бити сачињени од стране стручних
 лица из одговарајуће области.To је врста превентивних активности за очување и унапређење здравља које су усмерене на смањење обољевања од хроничних незаразних болести. Потребна 
средства за реализацију активности се процењују на до 600.000,00 дин са ПДВ-ом.
У том смислу констатује се потреба за формирањем нове изузете набавке у Интерном плану набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама
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