
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Назив наручиоца:  Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" 
 
Aдреса наручиоца: Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28 
 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста предмета: Добра 
 
Oпис предмета набавке: 
 
ЕНЕРГЕНТИ (које Институт набавља преко централизоване јавне набавке РФЗО и 
самостално) - бензин, дизел, гас, струја  
 
ПРЕХБРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - прехрамбени производи сви, хлеб и коре за гибаницу, 
смрзнута пецива, воће, поврће, зимница  
 
ЛЕКОВИ (које Институт набавља преко централизоване јавне набавке РФЗО и 
самостално) И MЕДИЦИНСКИ И ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ  
 
САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (које Институт набавља преко централизоване 
јавне набавке РФЗО и самостално) - за амбуланту, стационар и ОП блок, потрошни 
лабораторијски материјал и реагенси за лабораторију, трансфузију и микробиологију  
 
ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (које Институт набавља преко централизоване јавне 
набавке РФЗО и самостално) - СВЕ ВРСТЕ И СВИ ДЕЛОВИ ЕНДОПРОТЕЗА за РФЗО 
пацијенте и пацијенте који се финансирају из других извора-неосигурани пацијенти 
(ендопротезе кука, колена, рамена, парцијалне, тоталне, постресекционе, цементне, 
бесцементне, хибирдне, Аустин Мооре, туморске, ревизионе)  
 
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ (које Институт набавља преко централизоване 
јавне набавке РФЗО и самостално) за РФЗО пацијенте и пацијенте који се финансирају из 
других извора-неосигурани пацијенти (системи за реконструкцију, стабилизацију и 
корекцију кичменог стуба, ресорптивни уградни и потрошни материјал за реконструктивну 
хирургију лигамената колена и рамена, остеофиксациони и остеосинтетски материјал, 
коштани цемент у ортопедској хирургији, остеокондуктивни материјал, компоненте за 
апарат по Илизарову)  
 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (канцеларијски папир, средства за писање и 
одлагање, потрошни за штампаче и писаће машине, обрасци за плаћање, деловодне 
књиге, медиј и сл., штампани обрасци и протоколи)  
 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА (водовод-
канализација, електро, зидарски, молерски, столарски и тапетарски материјал, грејање)  
 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПАЦИЈЕНАТА И ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА  
 
 



 
 
MЕДИЦИНСКА, НЕМЕДИЦИНСКА И ОСТАЛА ДОБРА (трико траке, трико кошуље и 
потпетице за гипс, резервни делови, потрошни материјал и инструменти за апарат за 
артроскопију, потрошни материјал за електрохируршке ножеве, резервни делови, 
потрошни материјал за моторне системе у ОП блоку и сервисирање, текстил, платно и 
позамантерија, потрошни материјал за стерилизацију, ролне за стерилизацију, креп папир, 
добоши и филтери за добоше за стерилизацију, потрошни материјал и резервни делови за 
потребе постројења за стерилизацију ИМО и третман медицинског отпада, хируршки 
шишач и улошци за шишање, делови и потрошни материјал за апарат за 
неуромониторинг, занављање медицинске и немедицинске опреме)  
 
Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:  
Оквирни датуми објављивања позива за подношење понуда и закључење уговора 
садржани су у Плану јавних набавки за 2020. годину који је обjављен на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
 
Број уговора које наручилац намерава закључити: више уговора из појединачно 
спроведених поступака јавних набавки 
 
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица: / 
 
Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: Када Наручилац буде 
спроводио поступке јавних набавки са циљем закључења оквирног споразума напомена о 
томе биће унета у позив за подношење понуда приликом објављивања јавне набавке, као 
и у саму конкурсну документацију. 
 
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл: 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи 
http://poreskaupravars.org , Министарству финансија www.mfp.gov.rs , Министарству 
правде www.mpravde.gov.rs  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине www.sepa.gov.rs  и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине 
www.mpzzs.gov.rs  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs 
 
Остале информације: /  


