
 
 
 
 
 

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 
 
 
7/21- Добра -  Добра–набавка грађевинског материјалаза потребе  Дома здравља Крагујевац – набавка 
набавка лима за олуке  - 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- 3704/4је 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 :  01-4075/4закључен 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–
најповољнијапонуда 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 КрагујевацУговор број :  01-4079/Aзакључен 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 

 

 

 

 


