
План јавних набавки за 2019. годину 
Црвени крст Србије

Обухвата: Датум усвајања:

ПЛАН НАБАВКИ ЦРВЕНОГ КРСТА 
СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

15.3.2019

Измена број: 3 30.7.2019

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

592.850.172

са ПДВ-ом

2019 587.070.703

2020 6.250.000

добра 457.135.754

1.1.1 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

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 - 2018. године 
и пројектоване инфлације за 2019. годину
интерни број поступка: ЈН Д  1/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка 10 артикала хране за 35300 
корисника Програма народних кухиња  
Црвеног крста у 77 средина и 10 артикала 
хране за 46200 породичних пакета у 125 
средина

327.883.968

По годинама: 
2019-327.883.968

Набавка 10 артикала хране за 35300 
корисника Програма народних кухиња  
Црвеног крста у 77 средина и 10 артикала 
хране за 46200 породичних пакета у 125 
средина

49504,-П20327.883.968 393.460.761

1.1.2 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

7
2019

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 - 2018. године 
и пројектоване инфлације за 2019. годину
интерни број поступка: ЈН Д 02/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка 8 артикала средстава хигијене за 
Програм породичних пакета - 46200 
породичних пакета у 125 средина

32.367.738

По годинама: 
2019-32.367.738

Набавка 8 артикала средстава хигијене за 
Програм породичних пакета - 46200 
породичних пакета у 125 средина

49504,-П832.367.738 38.841.285
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1.1.3 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

7
2019

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 - 2018. године 
и пројектоване инфлације за 2019. годину
интерни број поступка: ЈН Д  3/19; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

92400  амбалажних картонских кутија за 
породичне пакете хране и средстава хигијене
5.865.631

По годинама: 
2019-5.865.631

92400  амбалажних картонских кутија за 
породичне пакете хране и средстава хигијене

49504,-П15.865.631 7.038.757

1.1.4 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

9
2019

Набавка се спроводи ради реализације програма опоравка и летовања социјално угрожене деце у одмаралишту ЦКС у Баошићима
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  4/19; 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: 
2019-14.000.000

Набавка артикала храна за Дечје 
одмаралиште у Баошићима

49504,-П814.000.000 16.800.000

1.1.5 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

9
2019

Набавка се спроводи ради реализације програма опоравка и летовања социјално угрожене деце у одмаралишту ЦКС у Баошићима
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  5/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства хигијене за Дечје одмаралиште у 
Баошићима
800.000

По годинама: 
2019-800.000

Средства хигијене за Дечје одмаралиште у 
Баошићима

49504,-П2800.000 960.000

1.1.6 4
2019

5
2019

отворени 
поступак

8
2019

Набавка се спроводи ради реализације Споразума  са Канцеларијом Владе РС  за КиМ  и помоћи 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 - 2018. године 
и пројектоване инфлације за 2019. годину
интерни број поступка: ЈН  Д   6/19; 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: 
2019-19.048.000

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
2019

5
2019

отворени 
поступак

8
2019

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 - 2018. године 
и пројектоване инфлације за 2019. годину
интерни број поступка: ЈН Д  7/19; 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: 
2019-12.090.266

средства хигијене за социјално угрожене 
породице на КиМ

49504,-П912.090.266 12.090.266
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1.1.8 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

7
2019

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 - 2018. године 
и пројектоване инфлације за 2019. годину
интерни број поступка: ЈН МВ Д 8/19; тип набавке: обликована по партијама; 

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: 
2019-1.223.200

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

49504,-П11.223.200 1.223.200

1.1.9 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

4
2020

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  9/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Нафтни деривати - гориво  за рад Службе 
транспорта и редовну делатност
16.000.000

По годинама: 
2019-16.000.000

2020-1.000.000

Нафтни деривати - гориво  за рад Службе 
транспорта и редовну делатност

49504,-П516.000.000 19.200.000

1.1.10 5
2019

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2020

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 Д10/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

GPS систем  за праћење возила, софтвер и 
уређај који се уграђује у возила
1.250.000

По годинама: 
2019-1.250.000

GPS систем  за праћење возила, софтвер и 
уређај који се уграђује у возила

49504,-П31.250.000 1.500.000

1.1.11 4
2019

5
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

- пословно финансијски систем - 50.000
- ДДК - 60.000
- Служба транспорта - 300.000
- Социјална делатност 220.000 
- Делованње у несрећама  17.083
- Прва помоћ 100.000
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 11/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка рачунара и рачунарске опреме1.547.083

По годинама: 
2019-1.547.083

Набавка рачунара и рачунарске опреме 49504,1.547.083 1.856.500
51100 0
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1.1.12 12
2019

3
2020

отворени 
поступак

2
2021

Набавка електричне енергије неопходне за рад
увидом у рачуне за претходне године
интерни број поступка: ЈН Д 12/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Испорука електричне енергије4.500.000

По годинама: 
2020-4.500.000

Испорука електричне енергије 49504,-П14.500.000 5.400.000

1.1.13 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2019

ДДК - 2.000.000
ЦКС - 300.000
Деловање у ванредним ситуацијама - 200.000- захвалнице за ученике  3. разредапо програму  на основу Србије
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 Д13/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Знакови признања2.500.000

По годинама: 
2019-2.500.000

Знакови признања 49504,-П52.500.000 3.000.000

1.1.14 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

9
2019

- Прва помоћ - 700.000
- деловање у несерећама 2.594.452
- служба транспорта 600.000
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 Д14/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Одећа и обућа (опрема за тимове Црвеног 
крста)
3.894.452

По годинама: 
2019-3.894.452

Одећа и обућа (опрема за тимове Црвеног 
крста)

49504,3.894.452 4.673.412
495040 0

1.1.15 5
2019

6
2019

квалификациони 
поступак

6
2019

- Прва помоћ - 80.000
- Подмладак и омладина - 240.000
- Пословно финансијски систем - 90.000
- Деловање у несрећама - 78.750
- Социјална делатност - 200.000
- ДДК 40.000
- служба транспорта - 150.000
- Информативна делатност 220.000
За спровођење програма Црвеног крста Србије
Интернет
интерни број поступка: ЈН Д 16/17-19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

канцеларијски материјал1.098.750

По годинама: 
2019-1.098.750

канцеларијски материјал 49504,1.098.750 1.318.500
51100 0
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1.1.16 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

12
2019

за обављање редовне делатности
информисање код потенцијалних добављача
интерни број поступка: ЈН Д 16/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка возила (доставно, путничка и 
камионска приколица) за седиште и 
Одмаралиште у Баошићима

12.583.333

По годинама: 
2019-12.583.333

Набавка возила (доставно, путничка и 
камионска приколица) за седиште и 
Одмаралиште у Баошићима

49504-П312.583.333 15.100.000

1.1.17 6
2019

7
2019

отворени 
поступак

8
2019

за пружање помоћи у случају несреће
на основу цена из претходне године и истрађивањем путем интернета
интерни број поступка: ЈН Д 17/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Прехрамбени артикли за потребе Програма 
деловање у несрећама
333.333

По годинама: 
2019-333.333

Прехрамбени артикли за потребе Програма 
деловање у несрећама

49504333.333 400.000

1.1.18 10
2019

11
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Ради обављања делатности
Путем интернета
интерни број поступка: ЈН  Д 18/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за канцеларије150.000

По годинама: 
2019-150.000

Опрема за канцеларије 49504,150.000 180.000

услуге 43.186.250

1.2.1 3
2019

4
2019

отворени 
поступак

9
2019

- Превоз деце у Баошић - 9.880.000
- ДДК -120.000
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 1/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Аутобуски превоз10.000.000

По годинама: 
2019-10.000.000

Аутобуски превоз 49504,-П110.000.000 12.000.000

1.2.2 3
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2019

Законска обавеза
На основу цене из претходне године
интерни број поступка: ЈН  У  2/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

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

300.000

По годинама: 
2019-300.000

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

49504,-П1300.000 360.000
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1.2.3 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

- Одржавање Пословно финансијског система - семинари за обуку - 30.000
- Организација и развој - 500.000
- Подмладак и омладина - 450.000
-Истраживање хуманитарног права 250.000
- Прва помоћ 370.000
- деловање у несрећама 208.333
-ДДК 300.000
- социјална делатност 160.000
Закључен је оквирни споразум на 3 године у 2017. години
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 4/17; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге испоруке припремљених оброка - 
кетеринг
2.268.333

По годинама: 
2019-2.268.333

Услуге испоруке припремљених оброка - 
кетеринг

49504,2.268.333 2.722.000
495040

1.2.4 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

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 4/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Осигурање лица, имовине и возила3.000.000

По годинама: 
2019-2.250.000

2020-750.000

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

1.2.5 9
2019

10
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

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 5/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Обука и лиценцирање возача седишта 
Црвеног крста Србије
840.000

По годинама: 
2019-840.000

Обука и лиценцирање возача седишта 
Црвеног крста Србије

49504,840.000 1.008.000

1.2.6 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Закључен је оквирни споразум на 3 године у 2017. години за набавку авионских карата и услуге  путног осигурања, хотелског смештаја и ресторана
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 9/17; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге набавке авионских карата и путног 
осигурања са хотелским смештајем
4.950.000

По годинама: 
2019-4.950.000

Услуге набавке авионских карата и путног 
осигурања са хотелским смештајем

49504,4.950.000 5.940.000

Страна 6 од 12Датум штампе: 30.7.2019 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.7 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

- Подмладак и омладина - 1.340.000
- Едукације у вези Пословно финансијског система - 700.000
- ДДК - 1.600.000
- Програм  Борба против трговине људима - 425.000
- Деловање у несрећама - 208.333
- Социјална делатност - 1.500.000
- Прва помоћ 490.000
- Међународно хманитарно право 1.440.000
за семинаре, седнице, састанке у оквиру редовне делатности
интернет и информације од потенцијалних понуђача, а у складу са расположивим средствима
интерни број поступка: ЈН У 7/17; тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Хотелски смештај12.360.000

По годинама: 
2019-12.360.000

Хотелски смештај 49504,12.360.000 14.832.000

1.2.8 6
2019

7
2019

квалификациони 
поступак

12
2019

- Прва помоћ - 1.300.000
- Подмладак и омладина - 1.960.000
- ЦКС 110.000
- Болести зависности - 500.000
- ДДК - 250.000
- Деловање у несрећама - 2.070.417
- Социјална делатност - 800.000
- Међународно хуманитарно право - 240.000 
- програм борбе против трговине људима 261.000
Листа кандидата из 2017. године важи три године
за обављање редовне делатности
интернет
интерни број поступка: ЈН 10/17-19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Штампа7.667.917

По годинама: 
2019-7.667.917

Штампа 49504,7.667.917 9.201.500

1.2.9 3
2019

4
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Подмладак и омладина 800.000
Деловање у несрећама 1.000.000
Ради извршења уговором преузетих обавеза
На основу искуства из претходних година
интерни број поступка: јн у 9/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Ауторска дела1.800.000

По годинама: 
2019-1.800.000

Ауторска дела 49504,1.800.000 2.160.000

радови 92.528.169
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1.3.1 5
2019

7
2019

отворени 
поступак

10
2019

Неопходно је обновити дотрајалу фасаду
На основу процене Завода за заштиту споменика културеНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Рестаурација фасаде у Симиној 19-21 у 
Београду
54.159.594

По годинама: 
2019-54.159.595

Рестаурација фасаде у Симиној 19-21 у 
Београду

4950454.159.594 64.991.513
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на основу процене Завода за заштиту споменика културе
интерни број поступка: ЈН ГР 2/18; Остале напомене:

1.3.2 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2019

Радови се изводе асфалтирања прилазних путева магацину у Младеновцу
Неопходни радови
У консултацији са стручњацима грађевинске струке
интерни број поступка: ЈН ГР 2/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Грађевински радови асфалтирања прилазних
 путева магацину у Младеновцу
800.000

По годинама: 
2019-800.000

Грађевински радови асфалтирања прилазних
 путева магацину у Младеновцу

49504,-П6800.000 960.000

1.3.3 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

10
2019

Набавка ће се извршити уколико се обезбеде средства
Неопходно ради квалитетног функционисанја
У консултацији са градјевинским инђењерима, архитектама и потенцијалним понуђачима
интерни број поступка: ЈН ГР 3/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Грађевински радови у Симиној 19-21530.000

По годинама: 
2019-530

Грађевински радови у Симиној 19-21 49504530.000 636.000

1.3.4 8
2019

9
2019

отворени 
поступак

11
2019

Радови ће се обавити ако се обезбеде средства
Неопходно за квалитетније функционисанје утовара и истовара робе
Консултацијаса грађевинским инжењерима, архитектама и потенцијалним понуђачима
интерни број поступка: ЈН Гр- 4/19; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Реконструкција потпорног зида на утоварној 
рампи магацина у Младеновцу
1.300.000

По годинама: 
2019-1.300.000

Реконструкција потпорног зида на утоварној 
рампи магацина у Младеновцу

20191.300.000 1.560.000
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1.3.5 8
2019

9
2019

отворени 
поступак

11
2019

Набавка ће се извршити ако се обезбеде средства
Ради заштите објекта од пропадања
Консултација са стручњацима и потенцијалним извођачима
интерни број поступка: ЈН ГР 5/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Грађевински радови у магацину у Слободној 
зони
230.000

По годинама: 
2019-230.000

Грађевински радови у магацину у Слободној 
зони

49504230.000 276.000

1.3.6 2
2019

9
2019

отворени 
поступак

11
2019

Набавка предвиђена Планом за 2018. годину али поступак обустављен због неприхватљивих понуда
Неопходност адаптације објеката после 30 година
То је износ обезбеђених средстава
интерни број поступка: Допуна Плана 1 за 2019. годину; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Грађевински радови на адаптацији Дечјег 
одмаралишта Црвеног крста Србије у 
Баошићима

25.000.000

По годинама: 
2019-25.000.000

Грађевински радови на адаптацији Дечјег 
одмаралишта Црвеног крста Србије у 
Баошићима

4950425.000.000 30.000.000

1.3.7 7
2019

8
2019

отворени 
поступак

10
2019

Поступак је друга фаза адаптације Одмаралишта из средстава Министарства за рад, запошлјаванје, борачка и социјална питања по споразуму број
 2509/1, а у вези реализације закључка Владе Републике Србије број 401-11469/2018-2 од 29.11.2018. године, а од преосталих средстава после 
реализоване прве фазе.
Неопходни радови на репарацији фасаде и адаптацији  објеката пошто објекти нису  реновирани од 1984. године а фасада упија влагу и 
проследјује је у објекте.
У консултацији са стручњацима грађевинске струке
интерни број поступка: ЈН ГР 6/19; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 30.7.2019; план: ПЛАН НАБАВКИ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ од 15.3.2019; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Грађевински радови на адаптацији Дечијег 
одмаралишта Црвеног крста Србије у 
Баошићима - друга фаза

10.508.575

По годинама: 
2019-10.508.575

Грађевински радови на адаптацији Дечијег 
одмаралишта Црвеног крста Србије у 
Баошићима - друга фаза

49504-П410.508.575 12.715.376
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Место и датум: М.П.

Миладиновић Љубомир

Овлашћено лице:

Мирко Васиљевић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 3; усвојена: 30.7.2019; план: ПЛАН НАБАВКИ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ од 15.3.2019
Преостала средства
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