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На основу члана 15. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05), тачке 8. Одлуке о оснивању Агенције за 

акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС“, број 94/08), члана 20. Статута Агенције за акредитацију 

здравствених установа Србије и члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08), Управни одбор Агенције за 

акредитацију здравствених установа Србије, на 25. седници, која је одржана дана 11. јуна 2012. године донео је: 

ПЛАН НАБАВКИ  

АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 

ЗА 2012. Г0ДИНУ 

 

I Набавке на које се примењује Закон о јавним набавкама                                                                                              Табела 1. 

  Редни 

број 

Предмет  

набавке 
Спецификација 

Процењена 

вредност 

(без ПДВ) 

 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

поступка 

 Оквирно време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(са ПДВ) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) 

   ДОБРА                

 

1. 

 

Гориво - Евро премиум БМБ 

- Ево дизел  

 

593.220,00 
6 

мај 

2012. 
од јуна 2012.* 

513 – 

Трошкови 

горива и 

енергије 

700.000,00 
Сопствени 

 приходи 

  УСЛУГЕ                

2. 

Организација 

семинара, 

конференција 

и едукација 

Конференција 

поводом 

представљања 

резултата 

акредитације 

1.016.949,00 

6 август 

2012. 

септембар 

2012. 

539 - 

Трошкови 

осталих 

услуга 

1.200.000,00 Сопствени 

 приходи 

врста поступка: 6 – поступак јавне набавке мале вредности , у складу са чланом 33. Законао буџету Републике Србије за 2012.  годину 

(„Сл. гласник“ РС број 101/11), набавком мале вредности сматра се набавка чија је процењена вредност (без ПДВ) од 331.000 динара до 

3.311.000,00 динара) 

*како се уговор закључује на неодређени рок процењена вредност је дата у складу са чланом 33. став 1.  подтачка 1. Закона о јавним 

набавкама 
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II Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује                                                                                       Табела 2. 

Редни 

број  

Опис и сврха набавке 

 

Максималан 

износ за 2012. год. 

у динарима 

 

Конто у Фин.плану за 2012. 

год. 

Планирани период 

реализације 

Извор финансирања 

(планска година) 

1. Канцеларијски материјал и 

хигијенска средства 

 

250.000,00 

512 – Трошкови осталог 

материјала (режијског) 

 

јануар-децембар 2012. 
Сопствени 

приходи 

2. Услуге телекомуникација,  

поштанске услуге и трошкови 

паркирања 

 

 

360.000,00 

 

 531 - Трошкови 

транспортних услуга 

 

 

јануар-децембар 2012. 

Сопствени 

приходи 

3. Текуће одржавање основних 

средстава и опреме 

 

230.000,00 

532 - Трошкови услуга 

одржавања 

 

јануар-децембар 2012. 
Сопствени 

приходи 

4. Услуге књиговодства 250.000,00  

 

 

550 - Трошкови 

непроизводних услуга 

 

 

 

 

јануар-децембар 2012. 
Сопствени 

приходи 

Услуге лица за противпожарну 

заштитиу 

 

35.000,00 

Услуге лица за безбедност и 

здравље на раду 

 

115.000,00 

Прање кола 40.000,00 

Чишћење просторија 270.000,00 

5. Репрезентација за састанке са 

спољним сарадницима 

 

50.000,00 

 

551 - Трошкови 

репрезентације 

 

јануар-децембар 2012. 
Сопствени 

приходи 

6. Огласи, претплата и набавка 

стручне литературе 

 

150.000,00 

559 - Остали нематеријални 

трошкови 

 

јануар-децембар 2012. 
Сопствени 

приходи 

На набавке чија процењена вредност у 2012. години не прелази износ од 331.000,00 динара, наручилац у складу са чланом 26. 

Закона о јавним набавкама није обавезна да примењује одредбе тог закона. 

 

Број: 114-0-07/2012-04 

Београд: 11. јун  2012. године                                                   ПРЕДСЕДНИК 

             УПРАВНОГ ОДБОРА 

       

                                Проф. др Бранко Ристић 


