


Врста 

предмета

Главна 

ЦПВ 

ознака

Наручилац 

који 

спроводи 

набавку

Износ Конто

Електрична 

енергија
добра

1.600.000            по 

годинама:        

2020 - 800.000      

2021 - 800.000

800,000.00 5132 Отворени II квартал

9310000-5 Србија не не ЖС ад

Пројекат за 

информатичку 

подршку

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђ. пр. вредности

1,600,000.00 800,000.00

Услуга штампања 

Службеног 

гласника 

"Железнице 

Србије"       

услуга

1,000,000.00           

2021 - 500.000,00              

2022 - 500.000,00

500,000.00 55921 Отворени II квартал 79810000 Београд не не ЖС ад Медија центар

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђ. пр. вредности

Услуга штампања 

листа ''Пруга''       услуга

1,000,000.00           

2021 - 500.000,00              

2022 - 500.000,00

500,000.00 55921 Отворени III квартал 79810000 Београд не не ЖС ад Медија центар

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђ. пр. вредности

Услуга 

складиштења и 

архивирања 

документације

услуга 2,500,000.00 2,500,000.00 55509 Отворени II квартал 79995100-6 Београд не не ЖС ад
Сектор за Правне 

послове

Разлог и оправданост набавке

  ПЛАН НАБАВКИ ЗА  2021. ГОДИНУ

 "Железнице Србије" ад

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Процењена 

вредност

(укупно, по 

годинама)

Предмет набавке
Сектор/Центар 

корисник  

(Подносиоц 

Захтева)

Редни

број
Врста

поступка

Објава  

по 

партија

ма

Планирана средства у 

буџету/фин. плану

(без ПДВ-а) НСТЈ 

испоруке/ 

извршења

Оквирно 

време 

покретања

Неопходност снабдевања електричном енергијом

добра укупно

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора

Спров

оди 

други 

наручи

лац

0002

добра

Неопходност штампања листа "Пруга" 

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора

Неопходност штампања Службеног гласила''Железнице србије'' ад

0001

0004

Неопходност архивирања документације

0003

услуге



Начин утврђ. пр. вредности

Услуга процене 

имовине 

Железнице Србије услуга 3,000,000.00 3,000,000.00 55509 Отворени II квартал 70100000 Србија не не ЖС ад

Пројекат за 

подршку 

управљања 

имовином и 

попис

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђ. пр. вредности

7,500,000.00 6,500,000.00

9,100,000.00 7,300,000.00

0005

Неопходност архивирања документације

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора

ЈАВНЕ НАБАВКЕ укупно

услуге укупно

0004

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора



Врста 

предмета

НСТЈ 

испоруке/изв

ршења

Објава по 

партијама

Износ Конто

Евродизел и бензин за 

друмска возила  - 

картице                                                                          

добра

700.000,00           

2021 - 200.000,00      

2022 - 500.000,00

200,000.00
51302, 

51303

Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 9130000 Србија не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Папир и папирна 

галантерија                                

добра

800.000,00           

2021 - 520.000,00      

2022 - 280.000,00

520,000.00 51202
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал

30197600, 

30197643, 

30199000, 

30199710, 

30199200, 

30199500

Београд не
Сектор за правне, 

персоналне 

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Тонери и кертриџи                                           

добра

500.000,00           

2021 - 150.000,00      

2022 - 350.000,00

150,000 51202
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал

30120000, 

30125110, 

30125120

Београд не

Пројекат за 

информатичку 

подршку

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Материјал и сировине за 

обављања угоститељске 

делатности                                           
добра 3,100,000.00 3,100,000.00 51100

Члан 14 ст. 1     тачка 

3 ЗЈН
III квартал 15000000 Београд да

Одељење за 

послове 

угоститељства

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Канцеларијски намештај                                                   
добра 500,000.00 500,000.00 5150

Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 39130000 Београд не Железнички музеј

Разлог и оправданост набавке Дотрајалост постојећег намештаја и неисплативост даље поправке

Добра

 ПЛАН НАБАВКИ   ЗА 2021. ГОДИНУ

 "Железнице Србије" ад

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни

број
Предмет набавке Главна ЦПВ 

ознака
Основ за изузеће

Сектор/Центар 

корисник  

(Подносиоц 

Захтева)

Оквирно 

време 

покретања

поступка

Планирана средства у 

буџету/фин. Плану за 2021.

(без ПДВ-а)
Процењена 

вредност

(укупно, по 

годинама)

Набавка се спроводи ради функционисања саобраћаја друмских возила

На основу ранијих уговора и тржишних цена истраживањем путем интернета

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета као и на основу уговора закључених претходних година

001

004

002

Потреба папира за штампање и фотокопирање 

003
Потреба за штампањем, као допуна штампачима и копирима

005

Процењена вредност утврђена на основу уговора из претходних година и тржишних цена истраживањем прутем интернета.

На основу ранијих уговора и тржишних цена истраживањем путем интернета

Материјал и сировине за обављања угоститељске делатности



Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета као и на основу уговора закључених претходних година

Фотокопир апарати

добра 300.000,00 300.000,00 5323
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 30121100 Београд не

Пројекат за 

информатичку 

подршку

Разлог и оправданост набавке Дотрајалост постојећих уређаја и неисплативост даље поправке

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета 

007
Клима уређаји                                                              

добра 200,000.00 200,000.00 53221
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 39717200 Београд не Железнички музеј

Разлог и оправданост набавке Климатизација службених просторија на нивоу Друштва

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета као и на основу уговора закључених претходних година

008

Материјал и опрема за 

одржавање зграда и 

канцеларија (електро и 

машински делови)                                                                  

добра 500,000.00 500,000.00 5120
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал

31000000, 

44000000, 

39000000

Београд не

Пројекат за 

подршку 

управљања 

имовином и попис

Разлог и оправданост набавке Материјал неопходан за одржавање зграда и канцеларија на нивоу Друштва

Начин утврђивања проц. вредности Процена извршена увидом у цене на тржишту путем инернета 

009
Ауто гуме                                                                        

добра 100,000.00 100,000.00 51511
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 34351100 Београд не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке Потребна набавка на основама безбедности саобраћаја

Начин утврђивања процењене вредности Процена извршена на основу уговора закључених из предходних година и увидом у цене на тржишту путем инернета

010

Репрезентација 

"Железнице Србије" ад 

(календари, роковници, 

агенде, кесе…)    

добра 500,000.00 500,000.00 551
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
IV квартал 22000000 Београд не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке Набавка репрезентације за пословне партнере "Железнице Србије" ад

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена на основу уговора закључених претходних година важећих сајамских цена

011

Новогодишњи поклон 

пакетићи за децу 

запослених у 

"Железнице Србије" ад 

добра 250,000.00 250,000.00 551
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
IV квартал 7520000 Београд не

Сектор за правне 

послове

Разлог и оправданост набавке Набавка новогодишњих поклона за децу запослених у Друштву

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена на основу уговора закључених претходних година важећих сајамских цена

005

006



Ситан канцеларијски 

материјал 
добра

400.000,00           

2021 - 150.000,00      

2022 - 250.000,00

150,000.00 51203
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 30192000 Београд не

Сектор за 

фин.рачуноводстве

не послове и план

Разлог и оправданост набавке Неопходан као допуна свакодневном раду

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета као и на основу уговора закључених претходних година

Средства за хигијену и 

медицински потрошни 

материјал ( Ковид 19) добра 990,000.00 990,000.00 51205
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
II квартал

33140000-3  

24322500-2  

33700000

Београд не
Сектор за правне 

послове

Разлог и оправданост набавке Брига о хигијени и здрављу људи

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета као и на основу уговора закључених претходних година

8,540,000.00 7,160,000.00

услуге

014

Услуга  осигурања 

запослених
услуге

500.000,00           

2021 - 150.000,00      

2022 - 380.000,00

150,000.00 552
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 66510000 Београд не

Сектор за правне, 

персоналне и 

опште послове

Разлог и оправданост набавке Осигурање запослених

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета, претходна искуства,..

Услуга  осигурања 

имовине

услуге

400.000,00           

2021 - 150.000,00      

2022 - 250.000,00

150,000.00 552
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 66510000 Београд не

Пројекат за 

подршку 

управљања 

имовином и попис

015 Разлог и оправданост набавке Осигурање имовине

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета, претходна искуства,..

Услуга ревизије 

финансијских и 

консолидованих 

извештаја                           

услуге 495,000.00 495,000.00 5500
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
IV квартал 79212000 Београд не

Сектор за 

фин.рачуноводстве

не послове и план

Разлог и оправданост набавке Обавеза годишње ревизије финансијских и консолидованих извештаја

Начин утврђивања проц. вредности Процена извршена на основу уговора закључених из предходних година и увидом у цене на тржишту путем инернета

013

012

Добра укупно

016



017

Услуга вођења пројекта  

БЖЧ     

услуге 35,000,000 35,000,000 262 Члан 13. ЗЈН I квартал 71340000 Београд не

Пројекат за 

подршку у 

реструктурирању 

зависних 

предузећа

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Одржавање рачунара, 

штампача, фотокопир 

апарата, скенера…                                           

услуге

500.000,00           

2021 - 430.000,00      

2022 - 70.000,00

430,000.00 5323
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 50312000-5 Београд не

Пројекат за 

информатичку 

подршку

Разлог и оправданост набавке Неопходно редовно одржавање рачунара, штампача, фотокопир апарата, скенера...

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета као и на основу уговора закључених претходних година

Одржавање друмских 

возила                                   услуге

450.000,00           

2021 - 439.000,00      

2022 - 11.000,00

439,000.00 53260
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 50112000 Београд не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке Потреба редовног одржавања друмских возила на нивоу Друштва

Начин утврђивања проц. вредности

Одржавање клима 

уређаја                           услуге

200.000,00           

2021 - 85.000,00       

2022 - 115.000,00

85,000.00 53221
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 50730000 Београд не Железнички музеј

Разлог и оправданост набавке Потреба редовног одржавања расхладних уређаја на нивоу Друштва

Начин утврђивања проц. вредности Процена вредности је добијена на основу претходних уговора и увидом у цене путем интернета.

Прање друмских возила                                  

услуге

250.000,00           

2021 - 207.000,00      

2022 - 43.000,00

207,000.00 53260
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 50112300 Београд не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке Прање друмских возила на нивоу Друштва

Начин утврђивања проц. вредности Процена извршена на основу уговора закључених из предходних година и увидом у цене на тржишту путем инернета

Вукланизерске услуге                               
услуге 99,000.00 99,000.00 53260

Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 501116500 Београд не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке Одржавање и поправка гума возила на нивоу Друштва

Начин утврђивања проц. вредности Процена извршена на основу уговора закључених из предходних година и увидом у цене на тржишту путем инернета

Израда техничке 

документације за 

некретнине  "Железнице 

Србије" ад          

услуге 499,000.00 499,000.00 5500
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 71320000 Београд не

Пројекат за 

озакоњење

Разлог и оправданост набавке Документација неопходна за комерцијализацију имовине ЖС ад 

Начин утврђивања проц. вредности Процена извршена на основу уговора закључених из предходних година и увидом у цене на тржишту путем инернета

020

022

023

018

021

Процена вредности је добијена на основу претходних уговора и увидом у цене путем интернета.

019

Услуге у вези са пројектом у ЖС Београд

Процењена вредност утврђена на основу уговора закључених претходних година



Израда техничке 

документације 

документације за хотел у 

Бања Ковиљачи  

услуге 499,000.00 499,000.00 5500
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 71320000 Београд не

Пројекат за 

озакоњење

Разлог и оправданост набавке Документација неопходна за комерцијализацију имовине ЖС ад 

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета

025

Услуга дезинфекције, 

дезинсекције и 

дератизације

услуге 100,000.00 100,000.00 55032
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
I квартал 90670000 Београд не

Сектор за Правне 

послове

Разлог и оправданост набавке Здравље запослених

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета, претходна искуства,..

026

Услуга прања и хемијског 

чишћења

услуге

500,000.00 500,000.00 53994
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
I квартал 96310000 Београд не

Одељење за 

послове 

угоститељства

Разлог и оправданост набавке Прање и хемијско чишћење по потребама ресторана

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета, претходна искуства,..

027

Услуга мобилне 

телефоније услуге

700.000,00           

2021 - 200.000,00      

2022 - 500.000,00

200,000.00 53111
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 64210000 Београд не

Сектор за правне 

послове

Разлог и оправданост набавке Неопходност интерног и екстерног комуницирања мобилним телефонима

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета

Услуга организације 

службених путовања   

услуге

500,000.00 500,000.00 5291201
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 63500000 Београд не

Кабинет 

г.директора

Разлог и оправданост набавке Неопходност ангажовања путничких агенције и тур оператера ради организације службених путовања ван земље

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета

Услуга процене музејских 

експоната музеја 

ЖелезницеСрбије

услуге

990,000.00 990,000.00
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 92521000 Београд не Железнички музеј

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности Увидом у цене на тржишту путем инернета

Услуга заступања од 

стране адвоката
услуге 4.800.000,00 4.800.000,00

55010 Члан 12. ст.4. тачка 1-

3
II квартал 79100000 Београд не

Сектор за правне 

послове

030 Разлог и оправданост набавке

Начин утврђ. пр. вредности

Процене музејских експоната музеја Железнице Србије

024

028

029

Неопходност заступања од стране адвоката

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора



Услуга набавке 

програмског пакета за 

техничку припрему и 

дизајн и Библиотекарско 

информационог 

софтвера

услуге 270.000,00 270.000,00

533

Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
II квартал 48322000-1 Београд да Медија Центар

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђ. пр. вредности

Услуга транспорта 

(утовар и истовар) 

музејског експоната - 

локомотиве

услуге 990,000.00 990,000.00 5519
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 60100000

Зрењанин  

Пожега
не Железнички музеј

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Услуга праћења 

медијских објава у 

штампаним, 

електронским и веб-

медијима

услуге 500.000,00 500.000,00 55509
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
I квартал 79416000-3 Београд не Медија Центар

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

Одржавање званичне веб-

презентације друштва( 

хостинг,регистрација 

домена, одржавање и 

техничка подршка)

услуге 200.000,00 200.000,00 55509
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
I квартал 72261000 Београд не Медија Центар

Разлог и оправданост набавке Неопходност одржавања званичне веб - презентације друштва

Начин утврђивања проц. вредности

Израда излагачких 

графичких паноа, роло 

банера, плаката и 

осталог промо 

материјала поводом 

обележавања јубилеја 

листа

услуге 250.000,00 250.000,00 55509
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
I квартал 79810000-5 Београд не Медија Центар

Разлог и оправданост набавке

Начин утврђивања проц. вредности

42,702,000.00 41,333,000.00

Неопходност транспортаа (утовар и истовар) музејског експоната - локомотиве

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета 

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета 

Праћење медијских објава у штампаним, електронским и веб-медијима

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета 

Неопходност набавке програмског пакета за техничку припрему и дизајн часописа Пруга

032

Услуге укупно:

031

Обележавање јубилеја листа

035

034

033

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора

Процењена вредност утврђена провером цена путем интернета и претходних уговора



Радови

 Радови на адаптацији, 

рестаурирању и санацији 

музејског комплекса у 

Пожеги                                                   

радови 990,000.00 990,000.00 270
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 45200000 Пожега не Железнички музеј

Разлог и оправданост набавке Неопходни радови редовног одржавања канцеларија и просторија "Железнице Србије" ад.

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена ангажовањем сттручне процене БЖЧ

037

Радови на санацији и 

поправци крова на 

објекту у Зрењанину                                                        радови 1,000,000.00 1,000,000.00 241
Члан 27. ст. 1     тачка 

1 ЗЈН
III квартал 45260000 Зрењанин не

Пројекат за 

подршку 

управљања 

имовином и попис

Разлог и оправданост набавке Отклањање последица елементарних непогода

Начин утврђивања проц. вредности Процењена вредност утврђена на основу записника вештака и ангажовањем сттручне процене БЖЧ

1,990,000.00 1,990,000.00

53,232,000.00 50,483,000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Јавне набавке: 9,100,000.00 7,300,000.00

Набавке на које се ЗЈН не примењује 53,232,000.00 50,483,000.00

УКУПНО: 62,332,000.00 57,783,000.00

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О 

ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ УКУПНО:

036

Радови укупно
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