
План јавних набавки за 2017. годину 
Црвени крст Србије

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки Црвеног крста Србије 
за 2017. годину

31.1.2017

Измена број: 477/1 3.3.2017
Измена број: 477/1 3.3.2017
Измена број: 620/1 16.3.2017
Измена број: 1063 28.4.2017

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

549.540.118

са ПДВ-ом

2016 15.902.974

2017 620.906.595

2018 5.250.000

добра 485.002.526

1.1.1 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

12
2017

Набавка се спроводи ради реализације Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања ради помоћи 
социјално најугроженијим категоријама становништва
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у периоду од 2011 - 2016. године 
и пројектоване инфлације за 2017. годину
интерни број поступка: ЈН Д  1/17; 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

337.628.063

По годинама: 
2017-337.628.063

Набавка 10 артикала хране за Програм 
народних кухиња Црвеног крста

49504,-П20337.628.063 371.390.870

1.1.2 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

7
2017

Набавка се спроводи ради реализације Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања ради помоћи 
социјално најугроженијим категоријама становништва
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у периоду од 2011 - 2016. године 
и пројектоване инфлације за 2017. годину
интерни број поступка: ЈН Д 02/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка 8 артикала хигијене за Програм 
породичних пакета
27.141.727

По годинама: 
2017-27.141.727

Набавка 8 артикала хигијене за Програм 
породичних пакета

49504,-П827.141.727 32.570.073
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1.1.3 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

7
2017

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
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у периоду од 2011 - 2016. године 
и пројектоване инфлације за 2017. годину
интерни број поступка: ЈН Д  3/17; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

83.080 амбалажних картонских кутија4.540.448

По годинама: 
2017-4.540.448

83.080 амбалажних картонских кутија 49504,-П14.540.448 5.448.537

1.1.4 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

9
2017

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  4/17; 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: 
2017-14.000.000

Набавка артикала храна за Дечје 
одмаралиште у Баошићима

49504,-П814.000.000 16.800.000

1.1.5 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

9
2017

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  5/17; 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: 
2017-800.000

Средства хигијене за Дечије одмаралиште у 
Баошићу

49504,-П2800.000 960.000

1.1.6 4
2017

5
2017

отворени 
поступак

8
2017

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоци социјално најугроженијим породицама на Косову 
и Метохији
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у периоду од 2011 - 2016. године 
и пројектоване инфлације за 2017. годину
интерни број поступка: ЈН  Д   6/17; 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: 
2017-19.048.000

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

49504,-П1019.048.000 20.952.800

1.1.7 4
2017

5
2017

отворени 
поступак

8
2017

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоци социјално најугроженијим породицама на Косову 
и Метохији
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у периоду од 2011 - 2016. године 
и пројектоване инфлације за 2017. годину
интерни број поступка: ЈН Д  7/17; 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: 
2017-12.090.266

средства хигијене за социјално угрожене 
породице на КиМ

49504,-П912.090.266 12.090.266
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1.1.8 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

7
2017

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоци социјално најугроженијим породицама на Косову 
и Метохији
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у периоду од 2011 - 2016. године 
и пројектоване инфлације за 2017. годину
интерни број поступка: ЈН МВ Д 8/16; 

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: 
2017-1.223.200

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

49504,-П11.223.200 1.223.200

1.1.9 2
2017

3
2017

отворени 
поступак

4
2018

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  9/17; 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
20.000.000

По годинама: 
2017-20.000.000

2018-

Нафтни деривати - гориво  за рад Службе 
транспорта и редовну делатност

49504,-П520.000.000 25.000.000

1.1.10 5
2017

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

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
1.250.000

По годинама: 
2017-1.250.000

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

49504,-П31.250.000 1.500.000

1.1.11 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

- пословно финансијски систем - 280.000
- ДДК - 60.000
- Служба транспорта - 250.000
- Социјална делатност 130.000 за  лаптоп
- Подмладак и омладина 1.356.488 из средстава СДЦ-а
-  Подмладак и омладина 300.000 из буџета
- Делованње у несрећама  16.500
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 11/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 477/1; усвојена: 3.3.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Набавка рачунара и рачунарске опреме2.884.821

По годинама: 
2017-2.884.821

Набавка рачунара и рачунарске опреме 49504,1.528.333 1.834.000
495041.356.488 1.627.786
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1.1.12 10
2017

11
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

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: ЈН Д12/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка  тракционе батерије за виљушкаре1.200.000

По годинама: 
2017-1.200.000

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

1.1.13 12
2017

3
2018

отворени 
поступак

2
2019

Набавка електричне енергије неопходне за рад
увидом у рачуне за претходне године
интерни број поступка: ЈН Д 13/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Испорука електричне енергије4.500.000

По годинама: 
2018-4.500.000

Испорука електричне енергије 49504,-П14.500.000 5.400.000

1.1.14 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2017

ДДК - 2.000.000
ЦКС - 300.000
Деловање у ванредним ситуацијама - 200.000
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 Д14/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Знакови признања2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Знакови признања 49504,-П52.500.000 3.000.000

1.1.15 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

9
2017

- Прва помоћ - 750.000
- деловање у несерећама 2.594.451,61
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 Д16/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 620/1; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Одећа и обућа875.000

По годинама: 
2017-3.344.452

Одећа и обућа 49504,875.000 1.050.000
495042.469.452 2.963.342
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1.1.16 5
2017

6
2017

квалификациони 
поступак

6
2017

- Прва помоћ - 70.000
- Подмладак и омладина - 60.000
- Пословно финансијски систем - 100.000
- Деловање у несрећама - 91.536
- Служба транспорта - 184.464
- Социјална делатност - 400.000
- ДДК 520.000
- Програм инклузије 540.000 из буџета
- Програм инклузије 4.636.360 из средстава СДЦ-а
За спровођење програма Црвеног крста Србије
Интернет
интерни број поступка: ЈН 14/17; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 477/1; усвојена: 3.3.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

канцеларијски материјал6.601.360

По годинама: 
2017-6.601.360

канцеларијски материјал 49504,1.965.000 2.358.000
495044.636.360 5.563.362

1.1.17 5
2017

7
2017

отворени 
поступак

9
2017

Неопходно за обављање делатности
Информисање код потенцијалних понуђача и преко интернета
интерни број поступка: ЈН Д 18/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Камионска приколица за камион3.750.000

По годинама: 
2017-3.750.000

Камионска приколица за камион 49504,-П13.750.000 4.500.000

1.1.18 4
2017

6
2017

отворени 
поступак

7
2017

за обављање редовне делатности
информисање код потенцијалних побављача
интерни број поступка: ЈН Д 19/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

два путничка и једно доставно возило8.800.000

По годинама: 
2017-8.800.000

два путничка и једно доставно возило 49504-П38.800.000 10.560.000

1.1.19 10
2017

11
2017

отворени 
поступак

12
2017

за обављање редовних активности
на основу цена из претходне године и истрађивањем путем интернета
интерни број поступка: ЈН Д 20/17; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

храна за потребе Програма деловање у 
несрећама
266.667

По годинама: 
2017-266.667

храна за потребе Програма деловање у 
несрећама

49504266.667 320.000

1.1.20 1
2017

3
2017

отворени 
поступак

4
2017

По одлуци Владе Републике Србије
Процена вредности је извршена на основу анализе добијених цена у поступцима јавних набавки  за исти Програм у претходном периоду
интерни број поступка: ЈН Д 19/16-3; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Кухињска опрема и прибор15.902.974

По годинама: 
2016-15.902.974

Кухињска опрема и прибор 49504,15.902.974 19.083.568

услуге 56.028.517
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1.2.1 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

9
2017

- Превоз деце у Баошић - 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 и програма Прве помоћи
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 1/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Аутобуски превоз10.000.000

По годинама: 
2017-10.000.000

Аутобуски превоз 49504,-П110.000.000 12.000.000

1.2.2 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

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  02/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Преправка возила - Уградња товарног 
сандука на камиону Мерцедес 1834
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Преправка возила - Уградња товарног 
сандука на камиону Мерцедес 1834

49504,-П11.000.000 1.200.000

1.2.3 3
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2017

Законска обавеза
На основу цене из претходне године
интерни број поступка: ЈНМВ  У  03/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда доплатних поштанских маркица за 
"Недељу Црвеног крста" и "Недељу 
солидарности"

250.000

По годинама: 
2017-250.000

Израда доплатних поштанских маркица за 
"Недељу Црвеног крста" и "Недељу 
солидарности"

49504,-П1250.000 300.000

1.2.4 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

- Одржавање Пословно финансијског система - семинари за обуку - 30.000
- Организација и развој - 579.444
- Подмладак и омладина - 80.000
- Програм инклузије 500.000
-Истражвање хуманитарног права 250.000
- Прва помоћ 370.000
- деловање у несрећама 56.666
-ДДК 300.000
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 7/17; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге испоруке припремљених оброка - 
кетеринг
2.170.000

По годинама: 
2017-2.170.000

Услуге испоруке припремљених оброка - 
кетеринг

49504,2.170.000 2.604.000
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1.2.5 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2018

Набавка се спроводи ради заштите лица и  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 8/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање лица, имовине и возила3.000.000

По годинама: 
2017-2.250.000

2018-750.000

Осигурање лица, имовине и возила 49504,-П23.000.000 3.600.000

1.2.6 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

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 9/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Обука и лиценцирање возача700.000

По годинама: 
2017-700.000

Обука и лиценцирање возача 49504,700.000 840.000

1.2.7 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

5
2018

обављање редовних делатности
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 10/17; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге набавке авионских карата и путног 
осигурања са хотелским смештајем
4.950.000

По годинама: 
2017-4.950.000

Услуге набавке авионских карата и путног 
осигурања са хотелским смештајем

49504,4.950.000 5.940.000

1.2.8 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

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 11/17; 

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: 
2017-1.000.000

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

495981.000.000 1.000.000
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1.2.9 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

- Подмладак и омладина - 1.785.000
- Едукације у вези Пословно финансијског система - 800.000
- ДДК - 1.600.000
- Програм  Борба против трговине људима - 580.000
- Деловање у несрећама - 260.000
- Социјална делатност - 1.000.000
- Програм инклуизије деце из осетљивих група  3.500.000
- Прва помоћ 460.000
- Међународно хманитарно право 120.000
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 13/17; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Хотелски смештај10.005.000

По годинама: 
2017-100.055.000

Хотелски смештај 49504,10.005.000 12.006.000

1.2.10 6
2017

7
2017

квалификациони 
поступак

8
2017

- Прва помоћ - 1.950.000
- Подмладак и омладина - 3.735.600
- ЦКС 110.000
- Болести зависности - 500.000
- ДДК - 780.000
- Деловање у несрећама - 1.677.916,66
- Социјална делатност - 400.000
- програм инклузије 10.800.000
за обављање редовне делатности
интернет
интерни број поступка: ЈН 18/14-17; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампа19.953.517

По годинама: 
2017-19.953.517

Штампа 49504,19.953.517 23.944.220

1.2.11 5
2017

6
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2017

одобреноод Министарства
увидом у ценовнике потенцијалних понуђача
интерни број поступка: 1063; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1063; усвојена: 28.4.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Хотелске услуге за семинар за раднике Народних кухиња

Хотелске услуге за организовање семинара 
за раднике Народних кухиња
3.000.000

По годинама: 
2017-3.000.000

Хотелске услуге за организовање семинара 
за раднике Народних кухиња

495043.000.000 3.600.000

радови 8.509.075

1.3.1 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2017

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 01/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда кровне изолације у 
аутомеханичарској радионици
700.000

По годинама: 
2017-700.000

Израда кровне изолације у 
аутомеханичарској радионици

49504,-П1700.000 840.000
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1.3.2 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

ради обављања редовних делатности
информисање код потенцијалних извођача радова
интерни број поступка: ЈН ГР 2/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

асфалтирање дела дворишта - паркинга 
магацина у Земуну и Младеновцу
2.400.000

По годинама: 
2017-2.400.000

асфалтирање дела дворишта - паркинга 
магацина у Земуну и Младеновцу

495042.400.000 2.680.000

1.3.3 4
2017

5
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2017

ради заштите зграде од пропадања
информисањем код потенцијалних извођача радова
интерни број поступка: ЈН ГР 3/17; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Постављање олука и поправка прозора у 
магацину у луци Београд
600.000

По годинама: 
2017-600.000

Постављање олука и поправка прозора у 
магацину у луци Београд

49504600.000 720.000

1.3.4 5
2017

6
2017

отворени 
поступак

8
2017

Неопходни радови
Консултацијом са стручним установама
интерни број поступка: 1063; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 1063; усвојена: 28.4.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Обезбеђена средства за неопходне радове

Грађевински радови у магацину у Земуну4.809.075

По годинама: 
2017-4.809.075

Грађевински радови у магацину у Земуну 49504,4.809.075 5.770.890

Место и датум:
М.П.

Миленовић Весна

Овлашћено лице:

Мирко Васиљевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 477/1; усвојена: 3.3.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017
обезбеђена додатна финансијска средства

Измена број: 477/1; усвојена: 3.3.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017

Измена број: 620/1; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017
преостала средства из донација

Измена број: 1063; усвојена: 28.4.2017; план: План набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину од 31.1.2017
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