
План набавки за 2016. годину 
Црвени крст Србије

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2016. годину 28.1.2016
Измена број: 1 18.5.2016
Измена број: 2 27.7.2016
Техничка исправка број: 3 27.7.2016

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

542.177.085

са ПДВ-ом

2016 529.927.085

2017 12.250.000

добра 508.358.619

1.1.1 2
2016

4
2016

отворени 
поступак

12
2016

Набавка се спроводи ради реализације Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања ради помоћи 
социјално најугроженијим категоријама становништва
Процена количина је извршена на основу процене потреба за   2016. годину у оквиру Програма народних кухиња Црвеног крста и постојећих 
финансијских могућности.ради
интерни број поступка: ЈН Д  01/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка 10 артикала хране за Програм 
народних кухиња Црвеног крста за 35.170 
корисника у 76 општина за 9 месеци и 
набавка 10 артикала хране за Програм 
породичних пакета  за 41.540 најугроженијих 
породица у 105 најсиромашнијих општина у 
Србији

337.628.063

По годинама: 
2016-337.628.063

Набавка 10 артикала хране за Програм 
народних кухиња Црвеног крста за 35.170 
корисника у 76 општина за 9 месеци и 
набавка 10 артикала хране за Програм 
породичних пакета  за 41.540 најугроженијих 
породица у 105 најсиромашнијих општина у 
Србији

49504,-П20337.628.063 371.390.870

1.1.2 2
2016

4
2016

отворени 
поступак

7
2016

Набавка се спроводи ради реализације Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања ради помоћи 
социјално најугроженијим категоријама становништва
Калкулација укупних количина артикала хране извршена је на основу анализе потреба за 2016. годину у оквиру Програма помоћи за 41.540 
најугроженијих породица у 105 најсиромашнијих општина у Србији .
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН Д 02/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка 8 артикала хигијене за Програм 
породичних пакета за 41.540 најугроженијих 
породица у 105 најсиромашнијих општина у 
Србији

27.141.727

По годинама: 
2016-27.141.727

Набавка 8 артикала хигијене за Програм 
породичних пакета за 41.540 најугроженијих 
породица у 105 најсиромашнијих општина у 
Србији

49504,-П827.141.727 32.570.073
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1.1.3 2
2016

4
2016

отворени 
поступак

5
2016

Набавка ће се спровести као резервисана јавна набавка
Набавка се спроводи ради реализације Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања ради помоћи 
социјално најугроженијим категоријама становништва
Калкулацијиа потребне количине артикала амбалажних картонских кутија извршена је на основу процењењеног броја породичних пакета а на 
основу анализа потреба  за 2015. годину у оквиру Програма помоћи за 41.540 најугроженијих породица у 105 најсиромашнијих општина у Србији
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (10% годишње).
интерни број поступка: ЈН Д 03/16; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

83.080 амбалажних картонских кутија4.540.448

По годинама: 
2016-4.540.448

83.080 амбалажних картонских кутија 49504,-П14.540.448 5.448.537

1.1.4 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

9
2016

Набавка се спроводи ради реализације програма опоравка и летовања социјално угрожене деце у одмаралишту ЦКС у Баошићу
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године, планираних активности и постојећих финансијских могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН д  04/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка артикала храна за Дечје 
одмаралиште у Баошићима
14.000.000

По годинама: 
2016-14.000.000

Набавка артикала храна за Дечје 
одмаралиште у Баошићима

49504,-П814.000.000 16.800.000

1.1.5 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

9
2016

Набавка се спроводи ради реализације програма опоравка и летовања социјално угрожене деце у одмаралишту ЦКС у Баошићу
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне  године, планираних активности и постојећих финансијских могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН  Д  05/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства хигијене за Дечије одмаралиште у 
Баошићу
800.000

По годинама: 
2016-800.000

Средства хигијене за Дечије одмаралиште у 
Баошићу

49504,-П2800.000 960.000

1.1.6 4
2016

5
2016

отворени 
поступак

8
2016

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоци социјално најугроженијим породицама на Косову 
и Метохији
Количине утврђене на основу процене Црвеног крста Косова и Метохије и утврђених норматива
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне  године, планираних активности и постојећих финансијских могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН  Д   06/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка артикала хране за пакете хране за 
социјално угрожене породице на територији 
АП Косова и Метохије

19.048.000

По годинама: 
2016-19.048.000

Набавка артикала хране за пакете хране за 
социјално угрожене породице на територији 
АП Косова и Метохије

49504,-П1019.048.000 20.952.800
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1.1.7 4
2016

5
2016

отворени 
поступак

8
2016

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоци социјално најугроженијим породицама на Косову 
и Метохији
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернет
интерни број поступка: ЈН Д  07/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

средства хигијене за социјално угрожене 
породице на КиМ
12.090.266

По годинама: 
2016-12.090.266

средства хигијене за социјално угрожене 
породице на КиМ

49504,-П912.090.266 12.090.266

1.1.8 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

7
2016

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоци социјално најугроженијим породицама на Косову 
и Метохији
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН МВ Д 08/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Амбалажне картонске кутије за паковање 
16000 пакета за социјално најугроженије 
породице на КиМ

1.223.200

По годинама: 
2016-1.223.200

Амбалажне картонске кутије за паковање 
16000 пакета за социјално најугроженије 
породице на КиМ

49504,-П11.223.200 1.223.200

1.1.9 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

4
2017

Набавка се спроводи ради обављања редовних  и уговорених програма и активности прописаних Законом  о Црвеном крсту Србије, Статутом 
Црвеног крста Србије и уговором преузетих обавеза
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне  године, планираних активности и постојећих финансијских могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН  Д  09/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Нафтни деривати - гориво  за рад Службе 
транспорта и редовну делатност
25.000.000

По годинама: 
2016-18.000.000

2017-7.000.000

Нафтни деривати - гориво  за рад Службе 
транспорта и редовну делатност

49504,-П525.000.000 30.000.000

1.1.10 5
2016

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

Неопходно ради контролекретања возила и  возача и поправке возила у нашем сервису
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН Д10/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

GPS систем са сервером за праћење возила 
и дијагностика за теретна возича
1.400.000

По годинама: 
2016-1.400.000

GPS систем са сервером за праћење возила 
и дијагностика за теретна возича

49504,-П31.400.000 1.680.000
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1.1.11 4
2016

5
2016

отворени 
поступак

12
2016

- Програм инклузије рома - 150.000
- пословно финансијски систем - 620.000
- минимум дистрибутивног система - 300.000
- ДДК - 230.000
- Служба транспорта - 100.000
-  Два лаптоп рачунара за потребе Програма "Прва помоћ"
Набавка се спроводи ради стварања предуслова ради обављања  редовних активности прописаних Законом  о Црвеном крсту Србије, Статутом 
Црвеног крста Србије и уговором преузетих обавеза.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН Д 11/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 1; усвојена: 18.5.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОПУНА
Образложење: Нова набавка на основу стварних потреба од средстава остварених сопственом делатношћу

Набавка рачунара и рачунарске опреме1.608.333

По годинама: 
2016-1.608.333

Набавка рачунара и рачунарске опреме 49504,1.400.000 1.680.000

1.1.12 10
2016

11
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Неопходно за рад виљушкара
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈНМВ Д12/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка  тракционе батерије за виљушкаре900.000

По годинама: 
2016-900.000

Набавка  тракционе батерије за виљушкаре 49504,-П1900.000 1.080.000

1.1.13 12
2016

1
2017

отворени 
поступак

3
2018

Набавка електричне енергије неопходне за рад
увидом у рачуне за претходне године
интерни број поступка: ЈН Д 13/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Испорука електричне енергије4.500.000

По годинама: 
2017-4.500.000

Испорука електричне енергије 49504,-П14.500.000 5.400.000

1.1.14 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

ДДК - 2.000.000
ЦКС - 115.000
Неопходно на основу интерних општих аката
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН Д14/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Знакови признања2.115.000

По годинама: 
2016-2.115.000

Знакови признања 49504,-П52.115.000 2.538.000

1.1.15 7
2016

7
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Неопходна је замена постојећих исхабаних тепиха
Процена вредности је утврђена  увидом у цене разних понуђача са интернет страница
интерни број поступка: ЈН Д 15/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка тепиха за ходнике500.000

По годинама: 
2016-500.000

Набавка тепиха за ходнике 49504,500.000 600.000
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1.1.16 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

5
2016

- Прва помоћ - 680.000
- Деловање у несрећама - 125.000
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом  о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста Србије   ради 
обављања активности предвиђених пројектом одобреним од стране Владе Републике Србије по основу члана 15. и 16 Закона о Црвеним крсту 
Србије.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН Д16/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Одећа и обућа805.000

По годинама: 
2016-805.000

Одећа и обућа 49504,805.000 966.000

1.1.17 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

6
2016

Подмладак и омладина
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом  о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста Србије   ради 
обављања активности уговором преузетих
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН Д 17/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Опрема за Летњу школу подмлатка и 
омладине у Баошићу
3.333.332

По годинама: 
2016-3.333.332

Опрема за Летњу школу подмлатка и 
омладине у Баошићу

49504,3.333.332 3.999.999

1.1.18 5
2016

6
2016

квалификациони 
поступак

6
2016

- Прва помоћ - 70.000
- Подмладак и омладиа - 60.000
- Пословно финансијски систем - 200.000
- Минимум дистрибутивног система - 100.000
- Деловање у несрећама - 91.536
- Служба транспорта - 140.000
- Социјална делатност - 300.000
За спровођење програма Црвеног крста Србије
Интернет
интерни број поступка: ЈН 18/14-16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

канцеларијски материјал961.536

По годинама: 
2016-961.536

канцеларијски материјал 49504,961.536 1.153.843

1.1.19 7
2016

9
2016

отворени 
поступак

10
2016

Закључак Владе РС
На основу добијених цена на претходним тендерима
интерни број поступка: ЈН Д 1/16-2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:  Набавка од средстава преосталих из поступака набавки ЈН Д 1/16 и ЈН Д 2/16, а по Закључку Владе Републике Србије  и Анексу Споразума о сарадњи закљученог са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка грешке у куцању

Артикли хране за додатних 3.430 пакета 
хране за социјално угрожене породице у 
Србији

5.186.410

По годинама: 
2016-5.186.410

Артикли хране за додатних 3.430 пакета 
хране за социјално угрожене породице у 
Србији

ОРН:
15000000    
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1.1.20 7
2016

9
2016

отворени 
поступак

10
2016

Закључак Владе РС
На основу цена из претходних тендера
интерни број поступка: ЈН Д 2/16-2; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:  Набавка од средстава преосталих из поступака набавки ЈН Д 1/16 и ЈН Д 2/16, а по Закључку Владе Републике Србије  и Анексу Споразума о сарадњи закљученог са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка грешке у куцању

Артикли средстава хигијене за додатних 
3.430 хигијенских пакета за социјално 
угрожене породице у Србији

2.190.179

По годинама: 
2016-2.190.179

Артикли средстава хигијене за додатних 
3.430 хигијенских пакета за социјално 
угрожене породице у Србији

ОРН:
24000000    

1.1.21 7
2016

9
2016

отворени 
поступак

10
2016

Закључак Владе РС
на основу цена из претходних тендера
интерни број поступка: ЈН Д 3/16-2; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:  Набавка од средстава преосталих из поступака набавки ЈН Д 1/16 и ЈН Д 2/16, а по Закључку Владе Републике Србије  и Анексу Споразума о сарадњи закљученог са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка грешке у куцању

Амбалажне картонске кутије за додатних 
3.430 пакета хране и 3.430 пакета хигијене за
 социјално угрожене породице у Србији

187.450

По годинама: 
2016-187.450

Амбалажне картонске кутије за додатних 
3.430 пакета хране и 3.430 пакета хигијене за
 социјално угрожене породице у Србији

ОРН:
44617100    

1.1.22 7
2016

9
2016

отворени 
поступак

10
2016

Закључак Владе РС
Преко интернета
интерни број поступка: ЈН Д 19/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење:  Набавка од средстава преосталих из поступака набавки ЈН Д 1/16 и ЈН Д 2/16, а по Закључку Владе Републике Србије  и Анексу Споразума о сарадњи закљученог са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка грешке у куцању

Кухињска опрема за народне кухиње  
власништву организација Црвеног крста
31.730.675

По годинама: 
2016-31.730.675

Кухињска опрема за народне кухиње  
власништву организација Црвеног крста

ОРН:
39141000    
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1.1.23 7
2016

9
2016

отворени 
поступак

10
2016

Закључак Владе РС
преко интернета
интерни број поступка: ЈН Д 20/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка од средстава преосталих из поступака набавки ЈН Д 1/16 и ЈН Д 2/16, а по Закључку Владе Републике Србије  и Анексу Споразума о сарадњи закљученог са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка грешке у куцању

Кухињски прибор за народне кухиње у 
власништву организација Црвеног крста
10.406.500

По годинама: 
2016-10.406.500

Кухињски прибор за народне кухиње у 
власништву организација Црвеног крста

ОРН:
39220000    

1.1.24 7
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2016

Закључак Владе РС и Анекс споразума са Министарством за рад, запошљавање, социјална и борачка питања
преко интернета
интерни број поступка: ЈН Д 21/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка од средстава преосталих из поступака набавки ЈН Д 1/16 и ЈН Д 2/16, а по Закључку Владе Републике Србије  и Анексу Споразума о сарадњи закљученог са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: техничка исправка грешке у куцању

канцеларијски материјал за радионице за 
децу ради реализације програма опоравка и 
летовања социјално угрожене деце у 
одмаралиштима Црвеног крста

1.062.500

По годинама: 
2016-1.062.500

канцеларијски материјал за радионице за 
децу ради реализације програма опоравка и 
летовања социјално угрожене деце у 
одмаралиштима Црвеног крста

ОРН:
30192000    

услуге 31.983.566

1.2.1 3
2016

4
2016

отворени 
поступак

9
2016

- Превоз деце у Баопић - 9.500.000
- ДДК -500.000
-
Набавка се спроводи ради реализације програма опоравка и летовања социјално угрожене деце у одмаралишту ЦКС у Баошићу, и за реализацију 
програма ДДК
Процена  је извршена на основу  реализоване активности претходне  године, планираних активности и постојећих финансијских могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН У 1/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Аутобуски превоз10.000.000

По годинама: 
2016-10.000.000

Аутобуски превоз 49504,-П110.000.000 12.000.000

Страна 7 од 11Датум штампе: 27.7.2016



1.2.2 9
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Неопходно ради економичног коришћења возила.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН  У  02/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Уградња товарног сандука на камиону 
Мерцедес 1834
900.000

По годинама: 
2016-900.000

Уградња товарног сандука на камиону 
Мерцедес 1834

49504,-П1900.000 1.080.000

1.2.3 3
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2016

Законска обавеза
На основу цене из претходне године
интерни број поступка: ЈНМВ  У  03/15; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда доплатних поштанских маркица за 
"Недељу Црвеног крста"
130.000

По годинама: 
2016-130.000

Израда доплатних поштанских маркица за 
"Недељу Црвеног крста"

49504,-П1130.000 156.000

1.2.4 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

3
2017

- Одржавање Пословно финансијскг система - семинари за обуку - 50.000
- Организација и развој - 335.000
- Подмладак и омладина - 80.000
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом  о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста Србије - 
седнице Скупштине, Управног одбора, Комисија, семинара уз присуство волонтера из целе Републике
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне  године, планираних активности и постојећих финансијских могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН У 7/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге испоруке припремљених оброка - 
кетеринг
465.000

По годинама: 
2016-465.000

Услуге испоруке припремљених оброка - 
кетеринг

49504,-П6465.000 558.000

1.2.5 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

3
2017

Набавка се спроводи ради заштите имовине, обављања редовних активности прописаних Законом  о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног 
крста Србије и уговором преузетих обавеза. Законска је обавеза
Процена  је извршена на основу  евиденције и књиговодствене вредности  имовине и возила, планираних активности и постојећих финансијских 
могућности. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне   године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета
интерни број поступка: ЈН У 8/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање имовине и возила3.000.000

По годинама: 
2016-2.250.000

2017-750.000

Осигурање имовине и возила 49504,-П23.000.000 3.600.000

1.2.6 9
2016

10
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Законска обавеза
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне   године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета
интерни број поступка: ЈН У 9/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Обука и лиценцирање возача700.000

По годинама: 
2016-700.000

Обука и лиценцирање возача 49504,700.000 840.000

Страна 8 од 11Датум штампе: 27.7.2016



1.2.7 3
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

  По позиву међународних организација
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне   године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
 интернета
интерни број поступка: ЈН У 10/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге набавке авионских карата и хотелског
 смештаја
3.000.000

По годинама: 
2016-3.000.000

Услуге набавке авионских карата и хотелског
 смештаја

49504,3.000.000 3.600.000

1.2.8 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Планирано у Програму који је усвојио донатор СДЦ
На основу процењених преузетих уговорних обавеза, а на основу одобрених средстава за ту намену
интерни број поступка: ЈН У 11/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга стручних консултација по 
"Заједничком  програму  инклузије деце из 
осетљивих група

1.000.000

По годинама: 
2016-1.000.000

Услуга стручних консултација по 
"Заједничком  програму  инклузије деце из 
осетљивих група

495981.000.000 1.000.000

1.2.9 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

- Подмладак и омладина - 750.000
- Едукације у вези Пословно финансијског система - 1.000.000
- ТБЦ - 900.000
- ДДК - 1.504.000
- Програм  Борба против трговине људима - 580.000
- Деловање у несрећама - 316.666
- Социјална делатност - 700.000
за семинаре, седнице, састанке, како би могла да се одвија редовна делатност
интернет и информације од потенцијалних понуђача, а у складу са расположивим средствима
интерни број поступка: ЈН У 13/16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Хотелски смештај5.750.666

По годинама: 
2016-5.750.666

Хотелски смештај 49504,5.750.666 6.900.799

1.2.10 6
2016

7
2016

квалификациони 
поступак

8
2016

_Прва помоћ - 450.000
- Подмладак и омладина - 679.700
- ЦКС - 110.000
- Болести зависности - 3.423,200
- ДДК - 250.000
- Деловање у несрећама - 1.625.000
- Социјална делатност - 500.000
за дбављање редовне делатности
интернет
интерни број поступка: ЈН 18/14-16; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампа7.037.900

По годинама: 
2016-7.037.900

Штампа 49504,7.037.900 8.445.480

радови 1.834.900
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1.3.1 9
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Неопходни радови
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета
интерни број поступка: ЈН ГР 01/16; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда изолације у аутомеханичарској 
радионици
1.834.900

По годинама: 
2016-1.834.900

Израда изолације у аутомеханичарској 
радионици

49504,-П11.834.900 2.201.880
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Место и датум:

М.П.

Миленовић Весна

Овлашћено лице:

Мирко Васиљевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 18.5.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016
Нова набавка на основу стварних потреба од средстава остварених сопственом делатношћу

Измена број: 2; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016
На основу Закључка Владе Републике Србије бр. 401-5265/2016 од 03.06.2016. године и Анекса Споразума о сарадњи закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања бр. 404-02-25/2016-09 од 26.07.2016. године,  преостала средства након спроведених поступака јавних набавки ЈН Д 1/16, ЈН Д 2/16 и ЈН Д 3/16,  утрошиће се за набавку додатних количина 
пакета хране, средстава хигијене, кухињске опреме и опоравка деце - корисника народних кухиња у одмаралиштима Црвеног крста.

Техничка исправка број: 3; усвојена: 27.7.2016; план: План набавки за 2016. годину од 28.1.2016
техничка исправка грешке у куцању
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