
План набавки за 2016. годину 
Савез Србије за дизање тегова

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2016 29.01.2016

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

3.700.000

са ПДВ-ом

2016 3.700.000

услуге 3.700.000

1.2.1 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

За потребе редовних активности Савеза
процењена вредност утврђена на основу потреба Савеза из претходних година, као и на основу плана активности у текућој годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Смештај и исхрана учесника кампа400.000

По годинама: 
2016-400.000

Смештај и исхрана учесника кампа 52951400.000 480.000

1.2.2 8
2016

9
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

За потребе редовних активности Савеза
процењена вредност утврђена на основу потреба Савеза из претходних година, као и на основу плана активности у текућој годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Смештај и исхрана учесника Међунардног 
меморијалног турнира Владан Михајловић
390.000

По годинама: 
2016-390.000

Смештај и исхрана учесника Међунардног 
меморијалног турнира Владан Михајловић

52951390.000 468.000

1.2.3 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

За потребе редовних активности Савеза
процењена вредност утврђена на основу потреба Савеза из претходних година, као и на основу плана активности у текућој годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Смештај и исхрана спортиста у иностранству800.000

По годинама: 
2016-800.000

Смештај и исхрана спортиста у иностранству 52951800.000 960.000

1.2.4 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

За потребе редовних активности Савеза
процењена вредност утврђена на основу потреба Савеза из претходних година, као и на основу плана активности у текућој годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

услуге смештаја и исхране спортиста у 
земљи
360.000

По годинама: 
2016-360.000

услуге смештаја и исхране спортиста у 
земљи

52951360.000 432.000

1.2.5 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

За потребе редовних активности Савеза
процењена вредност утврђена на основу потреба Савеза из претходних година, као и на основу плана активности у текућој годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

услуге авио превоза1.750.000

По годинама: 
2016-1.750.000

услуге авио превоза 53101.750.000 1.750.000

Страна 1 од 2Датум штампе: 05.02.2016



Место и датум:

М.П.

Милан Михајловић

Овлашћено лице:

Славен Радонић

Одговорно лице:
_______________________________

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Основ за изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

1.180.000

Набавке на које се Закон не примењује

добра 395.000

2.1.1 2/2016 3/201639.2. 12/2016набавка спортске опреме 395000

услуге 785.000

2.2.1 2/2016 3/201639.2. 12/2016услуге аутобуског превоза спортиста 395000

2.2.2 2/2016 3/201639.2. 12/2016Здравствени прегледи спортиста 390000
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