
 
 
 
 
 

Обавештење о закљученим уговорима у поступцима који се спроводе 
у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019) 

 

Дом здравља Крагујевац је спровео поступак у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019), и то:по критеријуму цена за период од 30.06.2021. до 
31.08.2021. 
 
 
7/21- Добра – Набавка ваљка за пеглање за потребе Дома здравља Крагујевац за 2021.годину – Уговор 

бр.01-964/4-Ђје закључен дана, 29.06.2021.године саSZTR „LIMO-
DEX“улица Огњена Приче, Крагујевац  

39/21-Добра – Набавка резервних делова за биохемијски анализатор Arhictet C 8000 за потребе Службе 
лабораторијске дијагностике Дома здравља Крагујевац, Уговор бр.01-4430/4 је закључен дана, 
25.06.2021.године са„“labexperta“ Београд 

40/21 Добра – Промотивни штампани материјал(Флајери и постери)  за потребе Дома здравља 
КрагујевацУговор бр.01-3556/4 је закључен дана, 25.05.2021.године саSZTR Agencija Krug, Краља Александра  
I Карађорђевића бр. 97 

41/21 Услуге прање  службених возила Дома здравља Крагујевац, Уговор бр.01-4172/4је закључен дана, 
11.06.2021.године саСЗУР „Херц“  

42/21 Набавка услуга – Преглед противпожарних апарата за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор 
бр01-3803/4од 03.06.2021.је закључен дана 05.03.2021.године  са –„ДВД Крагујевац 

 
43/21 – Набавка услуга – Преглед јављача пожара за потребе Дома здравља КрагујевацУговор бр. 01-
3082/4је закључен дана  03.06.2021.године са „Vatrogat“ Beograd 

44/21  - Добра – Набавка  кафа, сокови, чајеви и остало за потребе Дома здравља Крагујевац за 
2021.годинуУговор бр.01- 3704/4 је закључен дана  09.06.2021.године саДрагстор Станово 

46/21-Добра – Набавка рутера за потребе Дома здравља Крагујевац за 2021.годину. Уговор бр.01-
4036/4је закључен дана  10.06.2021.године саСЗТР НЕТ Крагујевац 

47/21-Добра – Набавка услуга – Услуге замена и балансирање точкова, вулканизирање и хотел за  гуме за 
потребе службенихвозила Дома здрављ Kрагујевац, Уговор број :  01-4075/4 закључен дана, 
17.06.2021.године са „Raj-trans“doo ,Београдска бб , 34000 Крагујевац 

 

48/21-Добра – Набавка металних полица за архиву за потребе Дома здравља Крагујевац за 
2021.годину, Уговор број :  01-4022/4закључен дана, 10.06.2021.године са Medacom doo Nis 

 

49/21–Набавка услуга –израда фотографија за промотивни материјал вакцинација–најповољнија 
понуда по критеријуму цена – Duo digital  media 

 

50/21Услуге –Одржавање и поправка опреме за МИО (стерилизатор произвођача Belimed и стерилизатор 
произвођача Gettinge) за потребе Дома здравља Крагујевац Уговор број :  01-4079/A закључен дана, 



09.06.2021.године за  Услуге одржавања – стерилизатора за МИО произвођача Gettinge и Уговор 
бр.01-4079/4Б од 09.06.2021.година за Услуге одржавања – стерилизатора за МИО произвођача 

Belimed 

51/21 Добра – Набавка ваљка за пеглање за потребе Дома здравља Крагујевац за 2021.годину, Уговор број: 
01-4026/4 закључен дана 16.06.2021. са „Rollman“ d.o.o. Beograd 

 

52/21 Услуге- Пружање услуга консултантских кућа-пакет часописа-стручна литература, Уговор број: 01-
4188/4-Б закључен дана 10.08.2021. године са „ИПЦ“ информативни пословни центар Београд 

 

53/21 Набавка услуга –пуњење ауто клима за  возила Дома здравља Крагујевац, Уговор број: 01-4223/4 
закључен дана 15.06.2021. године са „TIPO AUTO KLIME“ Крагујевац 

 

54/21 Набавка радова постављање олука и поправка лименог крова на објектима Дома здравља Крагујевац 

Уговор број 01-4331/4 закључен дана 29.06.2021. године са „Радови за машинску обраду метала Градимир 
Кривокућа“ Крагујевац 

 

55/21 Добра – Набавка BOWI DICK-a за потребе одељења МИО Дома здравља Крагујевац за 2021.годину, 
Уговор број: 01-4437/4 закључен дана 23.06.2021. године са „ACOMA“ Beograd 

 

56/21 Добра – Набавка клима уређаја   за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број: 01-4515/4 
закључен дана 30.06.2021. године са „Техноманија“ д.о.о. Нови Београд 

 

57/21 Набавка Добра- Набавка малих бојлера за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број 01-4519/4 
закључен дана 06.07.2021. године са „Dim trade“ d.o.o. Novi Beograd 

 

58/21 Набавка Добра- Набавка и уградња рампи за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број 01-
4026/4 закључен дана 30.06.2021. године са „Д-Р Електроники“  Марковац 

 

59/21 Набавка Добра- Набавка подизача за паркирање за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број 
01-4025/4 закључен дана 30.06.2021. са „Металпласт“ Сопот 

 

60/21 Набавка Добра- Набавка TA пећи за потребе Дома здравља Крагујевац  

 

61/21 Добра-Набавка индукционих решоа за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број: 01-4603/4 
закључен дана 02.07.2021. са „Три О“ Аранђеловац 

 

62/21 Добра- Набавка дигиталних термометара за мерење температуре фрижидера са вакцинама за 
потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број: 01-4672/4, закључен 19.08.2021. године са „P.C.E. grupa“ 
d.o.o. Бачки Петровац 



63/21  Набавка услуга – Периодично испитивање услова радне средине за потребе Дома здравља 
Крагујевац, Уговор број: 01-4990/4, закључен дана 22.07.2021. године са „Институт за заштиту на раду“ Нови 
Сад 

 

64/21 Набавка услугe – Одржавање лифта у просторијама Дома здравља Крагујевац, Уговор број: 01-5022/4, 
закључен дана 20.07.2021. године са „ЛИФТ ПОПОВИЋ СЗР“ Крагујевац 

 

65/21 Добра – Набавка фиксних телефона за потребе Дома здравља Крагујевац, Уговор број: 01-5900/4, 
закључен дана 24.08.2021.године са „Tehnomedia centar“ d.о.о. Зајечар 

 

 

 

 


