
Преглед планираних набавки за 2018. годину 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА
 2018. ГОДИНУ

12/26/2017

Измена број: 138-404-348/2017-4 4/24/2018
Измена број: 138-404-348/2017-7 11/7/2018
Измена број: 138-404-348/2017-10 7/19/2018

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

9,890,721

са ПДВ-ом

2018 9,890,721

добра 1,041,666добра 1,041,666

2.1.1 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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: 138-404-348/2017-10; усвојена: 7/19/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: 
ИЗМЕЊЕН
Образложење: Изменама финансијског плана извршено је увећање на позицијама 0353 и 0341 економска класификација 4261-административни материјал за укупно 200.000,00 динара, 
те је неопходно повећати/ускладити са планираним средства за изузету набавку 2.1.1. „Набавка канцеларијског материјала“

Набавка канцеларијског материјала458,333

По годинама: 
2018-458,333

Набавка канцеларијског материјала 4261 (2018)291,666 350,000
4261 (2018)166,667 200,000

2.1.2 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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
400,000

По годинама: 
2018-400,000

Набавка стручне литературе за потребе 
запослених

4263 (2018)400,000 480,000

2.1.3 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Набавка новина100,000

По годинама: 
2018-100,000

Набавка новина 4263 (2018)100,000 120,000
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2.1.4 7
2018

7
2018

39.2. 8
2018

Измена број: 138-404-348/2017-10; усвојена: 7/19/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Постојање потребе за набавком жардињера за цвеће-кубиса за потребе улепшавања и оплемењивања простора испред канцеларија (у оквиру објекта покрајинских органа 
управе) које користи Покрајински секретаријат за здравство. Набавка посуда за цвеће-кубиса-би обухватила набавку 10 великих кубиса (димензија 40х40 cm, h 70-90 cm) и 9 малих кубиса
 (димензија 30x30 cm, h 50-70 cm). Боја би ребало да, по могућности, буде црна, а  материјал од којег су жардињере-кубиси израђени ПВЦ или одговарајући.По добијању повратне 
информације од Управе за заједничке послове покрајинских органа од 13. јула 2018. године о немогућности прибављања жардињера-кубиса од стране ЈКП "Градско зеленило", с обзиром
 да је Управа у целости реализовала уговор о набавци за 2018. годину, приступило се измени интерног плана набавки на које се закон не примењује уношењем предметне набавке.

Набавка жардињера за цвеће – кубиса83,333

По годинама: 
2018-83,333

Набавка жардињера за цвеће – кубиса 4269 (2018)83,333 100,000

услуге 8,849,055услуге 8,849,055

2.2.1 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

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 промета95,000

По годинама: 
2018-95,000

Услуге платног промета 4211 (2018)95,000 95,000

2.2.2 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Услуге интернета124,166

По годинама: 
2018-124,166

Услуге интернета 4214 (2018)124,166 149,000

2.2.3 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Услуге фиксне  телефоније292,500

По годинама: 
2018-292,500

Услуге фиксне  телефоније 4214 (2018)292,500 351,000

2.2.4 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Измена број: 138-404-348/2017-10; усвојена: 7/19/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: 
ИЗМЕЊЕН
Образложење: Обзиром да је последњим изменама Финансијског плана за 2018. годину од 22. јуна 2018. године извршено умањење на позицији 0351, економска класификација 4221-
Трошкови службених путовања у земљи (са 300,000.00 на 200,000.00 динара) односно за 100.000,00 динара, неопходно је  смањити/ускладити са планираним средства за изузету 
набавку 2.2.4. „Трошкови на службеном путу у земљи“ у Интерном плану набавки на који се закон не примењује. Позиција 0351 из финансијског плана повезана је са позицијом 0339 
(иста економска класификација 4221), где постоје планирана средства у износу од 200,000.00 динара.

Трошкови на службеном путу у земљи333,333

По годинама: 
2018-333,333

Трошкови на службеном путу у земљи 4221 (2018)416,666 500,000
4221 (2018)-83,333 -100,000
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2.2.5 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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: 
2018-16,666

Трошкови путовања у оквиру редовног рада 4223 (2018)16,666 20,000

2.2.6 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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: 
2018-83,333

Услуге превођења текстова према потреби 4231 (2018)83,333 100,000

2.2.7 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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 софтвера (одржавање 
софтвера, обнове лиценци и годишње 
претплате)

291,666

По годинама: 
2018-291,666

Услуге одржавања софтвера (одржавање 
софтвера, обнове лиценци и годишње 
претплате)

4232 (2018)291,666 350,000

2.2.8 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Измена број: 138-404-348/2017-10; усвојена: 7/19/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: 
ИЗМЕЊЕН
Образложење: Обзиром да је последњим изменама Финансијског плана за 2018. годину од 22. јуна 2018. године извршено умањење на позицији 0352, економска класификација 4233-
Услуге образовања и усавршавања запослених (са 350,000.00 на 250,000.00 динара) односно за 100.000,00 динара, неопходно је  смањити/ускладити са планираним средства за изузету 
набавку 2.2.8. „Услуге образовања и стручног усавршавања запослених у Интерном плану набавки на који се закон не примењује. Позиција 0352 економска класификација 4233 из 
финансијског плана повезана је са позицијом 0340 (иста економска класификација 4233), где постоје планирана средства у износу од 200,000.00 динара.

Услуге образовања и стручног усавршавања 
запослених
375,000

По годинама: 
2018-375,000

Услуге образовања и стручног усавршавања 
запослених

4233 (2018)458,333 550,000
4233 (2018)-83,333 -100,000
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2.2.9 1
2018

1
2018

7.1.10) 12
2018

Куповина, развој, продукција или копродукција радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма,
Образложење основаности: Пројекат подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца
 за сопствено здравље; 

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:

Измена број: 138-404-348/2017-4; усвојена: 4/24/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: 
ИЗМЕЊЕН
Образложење: Првобитним планом изузетих набавки за наведене услуге био је планиран износ од укупно 4,000,000.00 динара са ПДВ-ом. Од наведеног износа за услуге продукције ТВ 
програма уговорен је износ од 2,400,000.00 динара са ПДВ-ом (уговор  о  набавци услуге број 138-401-675/2018-4 од 9. марта 2018. године). 
Преметном изменом плана изузетих набавки ова позиција увећава се за износ од 1,500,000.00 динара са ПДВ-ом, за продукцију ТВ програма. Основ за изузеће од примене Закона о 
јавним набавкама: члан 7. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15)- који утврђује да се одредбе Закона о јавним набавкама не 
примењују на куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма

Измена број: 138-404-348/2017-7; усвојена: 11/7/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: 
ИЗМЕЊЕН
Образложење: Код позиције: 2.2.9. „Услуге информисања јавности“ планом изузетих набавки за наведене услуге био је планиран износ од укупно 5,500,000.00 динара са ПДВ-ом. Од 
наведеног износа за услуге продукције ТВ програма уговорен је износ од 2,400,000.00 динара са ПДВ-ом (уговор  о  набавци услуге број 138-401-675/2018-4 од 9. марта 2018. године). 
Преметном изменом плана изузетих набавки ова позиција умањује се, за финансијским планом предвиђена а неуговорена средства, у износу од 600,000.00 динара са ПДВ-ом, како би 
била упланирана набавка услуге објаве 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.

Услуге информисања јавности4,083,333

По годинама: 
2018-4,083,333

Услуге информисања јавности 4234 (2018)3,333,333 4,000,000
4234 (2018)1,250,000 1,500,000

4234 (2018)-500,000 -600,000

2.2.10 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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: 138-404-348/2017-7; усвојена: 11/7/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: 
ИЗМЕЊЕН
Образложење: Извршена је исправка техничке грешке, односно брисање дела назива из набавке:„ , стручно-едукативних текстова“, тако да назив набавке сада гласи: „Услуге објаве 
конкурса, информативних огласа и сл. у јавним гласилима“. Наведени део текста је омашком стављен у наслов изузете набавке, обзиром да су до сада већ уговорене две набавке на овој
 позицији из плана, које не обухватају објаву стручно-едукативних текстова.

Услуге објаве конкурса, информативних 
огласа и сл у јавним гласилима
458,333

По годинама: 
2018-458,333

Услуге објаве конкурса, информативних 
огласа и сл у јавним гласилима

4234 (2018)458,333 550,000

2.2.11 1
2018

1
2018

7.1.12) 12
2018

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
1,072,726

По годинама: 
2018-1,072,726

Уговори о привремено-повременим 
пословима

4235 (2018)1,072,726 1,072,726

2.2.12 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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: 
2018-50,000

Услуге израде квалификованог електронског 
сертификата

4239 (2017)50,000 60,000
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2.2.13 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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:

Уговори о делу948,000

По годинама: 
2018-948,000

Уговори о делу 4235 (2018)948,000 948,000

2.2.14 1
2018

1
2018

39.2. 12
2018

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
83,333

По годинама: 
2018-83,333

Остале ненаведене опште услуге за којима 
се појави потреба

4239 (2018)83,333 100,000

2.2.15 1
2018

1
2018

7.1.1) 12
2018

Образложење основаности: 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;; 

Остале напомене:

Услуге објаве огласа у Службеном гласнику 
Републике Србије
41,666

По годинама: 
2018-41,666

Услуге објаве огласа у Службеном гласнику 
Републике Србије

4234 (2018)41,666 50,000

2.2.16 7
2018

8
2018

39.2. 12
2018

На састанку Тима за планирање, констатовано је 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.
На бази средстава која су била опредељена за наведене намене у 2017. годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 138-404-348/2017-7; усвојена: 11/7/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: На састанку Тима за планирање, констатовано је 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.
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. Из наведеног разлога постоји потреба адекватног информисања што ширег круга становништва 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 у серијалу од 
минимално 6 тема.  To је врста превентивних активности за очување и унапређење здравља које су усмерене на смањење обољевања од хроничних незаразних болести.Набавка је 
такође део реализације пројекта подршке превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље. Циљ пројекта је 
очување и унапређење здравља становништва, афирмација здравих стилова живота и усвајање понашања која доприносе здрављу, повећање одзива становништва на систематске 
прегледе и скрининг путем израда здравствено васпитног и едукативног, научно заснованог видео и штампаног материјала и њиховог емитовања и објављивања.

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: 
2018-500,000

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 (2018)500,000 600,000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 138-404-348/2017-4; усвојена: 4/24/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017
Измене Финансијског плана Покрајинског секретаријата за здравство усвојене су дана 10.04.2018. године, а након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине
 Војводине за 2018. годину („Службени листи АПВ“ број 17/18). 
Предметним изменама Финансијског плана Покрајинског секретаријата за здравство није мењана висина средстава планирана за наведене намене на позицији 0360, економска класификација 4234 
–услуге информисања (укупно је планирано 6,000,000.00 динара). Измене планова набавки су извршене у оквирима исте економске класификације 4234 позиције 0360  из Финансијског плана 
Покрајинског секретаријата за здравство, прерасподелом средстава са једног на други предмет набавки, без промене укупног износа. Ради се о услугама информисања као део реализације пројекта 
подршке превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље.
Достављање измењених потреба руководиоца за предметима набавки и то: јавне набавке под редним бројем 1.2.1. „Услуге штампања“ и изузете набавке под редним бројем 2.2.9. „Услуге 
информисања јавности“.
Тим за планирање је у Записнику од 20.04.2018. године утврдио укупне спецификације добара, услуга или радова везано за предметне измене.

Измена број: 138-404-348/2017-7; усвојена: 11/7/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017
Разлози за доношење  решења о изменама и допунамам Интерног плана набавки на који се закон не примењује представљају опредељење руководиоца органа за другачијом прерасподелом 
финансијских средстава у оквиру постојећих – већ планираних средстава, а из разлога постојања потребе и у текућој буџетској години за извршењем услуге објаве 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.Измене Интерног плана набавки су извршене у оквирима исте економске класификације 4234 позиције 0360  из Финансијског плана Покрајинског секретаријата за 
здравство,  прерасподелом средстава са набавке: „Услуга информисања јавности“ (где се умањује износ набавке који није уговорен) на нову изузету набавку: „Услуга  објаве стручних, здравствено 
васпитних и едукативних текстова у јавном гласилу о питањима која су у вези с превенцијом и контролом хроничних незаразних болести“,  без промене укупног износа средстава. Код обе набавке 
ради се о услугама информисања као део реализације пројекта подршке превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље. 
Код позиције 2.2.10. из важећег Интерног плана набавки на које се закон не примењује: „Услуге објаве конкурса, информативних огласа, стручно-едукативних текстова и сл. у јавним гласилима“, 
извршена је исправка техничке грешке, односно брисање дела назива из набавке. Наведени део текста је омашком стављен у наслов изузете набавке, обзиром да су до сада већ уговорене две 
набавке на овој позицији из плана, које не обухватају објаву стручно-едукативних текстова. План јавних набавки овим изменама и допунама није обухваћен, односно остаје неизмењен.

Измена број: 138-404-348/2017-10; усвојена: 7/19/2018; план: ПЛАН НАБАВКИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2018. ГОДИНУ од 12/26/2017
Када је реч о измени Плана јавних набавки, извршено је уношење нове јавне набавке и усклађивање  плана јавних набавки са изменама и допунама Финансијског плана од 22.06.2018. године, којим 
су опредељена средства на наведену јавну набавку у висини од укупно 500,000.00 динара. Када је реч о измени Интерног плана набавки на који се закон не примењује, ради се о томе да је извршено 
усклађивање (умањивање односно увећавање одређених позиција)  плана набавки са изменама и допунама Финансијског плана од 22.06.2018. године. Такође постоји потреба за набавком жардињера
 за цвеће-кубиса за потребе улепшавања и оплемењивања простора испред канцеларија (у оквиру објекта покрајинских органа управе) које користи Покрајински секретаријат за здравство.
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