
План јавних набавки за 2018. годину 
Министарство финансија  - Управа за трезор

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 11.1.2018

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

1.388.564.140

добра 806.803.700

1.1.1 2/2018 4/2018отворени поступак 6/2018

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарска опрема хардвер (чија појединачна 
вредност прелази 500.000 динара)

1.030.000

1.1.2 2/2018 4/2018отворени поступак 6/2018

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарска опрема хардвер (чија појединачна 
вредност не прелази 500.000 динара)

34.663.940

1.1.3 3/2018 5/2018отворени поступак 6/2018
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Канцеларијски намештај 6.500.000

1.1.4 2/2018 4/2018отворени поступак 4/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарски материјал тонери 6.159.090

1.1.5 8/2018 10/2018отворени поступак 2/2019Енергенти угаљ и дрва 1.948.000

1.1.6 1/2018 1/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Стручна литература издавача "Цекос ИН" - 
Информатор

450.000

1.1.7 1/2018 1/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Стручна литература издавача "Привредни саветник"
 - Привредни саветник и Регистар прописа

256.000

1.1.8 1/2018 1/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Стручна литература издавача "Рачуноводство" - 
Рачуноводствена пракса

244.000

1.1.9 1/2018 1/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Стручна литература издавача "НИП образовни 
информатор" - Буџетско рачуноводство, Правни 
саветник и Подсетник за директора

244.000

1.1.10 1/2018 1/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Стручна литература издавача "ИПЦ" - Буџет, 
Ревизор и Правник

365.000

1.1.11 1/2018 1/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Збирка прописа у електронском издању 150.000

1.1.12 8/2018 10/2018отворени поступак 12/2018Службена одећа 13.000.000

1.1.13 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Гуме за службена возила 970.000

1.1.14 1/2018 2/2018поступак јавне набавке мале вредности 2/2019Материјал за угоститељство, пиће и напици 2.469.000

1.1.15 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Паник лампе 2.800.000
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1.1.16 6/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Сигурносне везице за везивање врећа за транспорт 
готовог новца са бар кодом и клешта за стезање 
сигурносних везица за везивање врећа

850.000

1.1.17 3/2018 5/2018отворени поступак 6/2018Клима уређаји 3.210.000

1.1.18 4/2018 6/2018отворени поступак 7/2018Архивске полице 965.250

1.1.19 4/2018 6/2018отворени поступак 8/2018Матрични штампачи - pas book 11.250.000

1.1.20 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2018Ваге за мерење поштанских пошиљки 1.350.000

1.1.21 7/2018 9/2018отворени поступак 10/2018Машине за уништавање папира 2.400.000

1.1.22 9/2018 11/2018отворени поступак 12/2018Уређаји за управљање редовима чекања са 
инсталацијом - редомати

2.700.000

1.1.23 9/2018 11/2018отворени поступак 12/2018Усмеривачи редова са траком 1.799.000

1.1.24 8/2018 10/2018отворени поступак 12/2018Систем за контролу приступа и евиденцију радног 
времена запослених у објектима Управе за трезор

17.000.000

1.1.25 2/2018 4/2018отворени поступак 6/2018Опрема за видео надзор са уградњом 31.500.000

1.1.26 5/2018 7/2018отворени поступак 9/2018Опрема за  дојаву пожара и опрема за гашење 
пожара са уградњом

16.000.000

1.1.27 4/2018 6/2018отворени поступак 7/2018Машине за бројање новца и мултифункционалне 
машине за бројање и сортирање новца

18.900.000

1.1.28 2/2018 5/2018отворени поступак 7/2018Опрема за објекат Обилићев венац бр. 9-11, са 
пратећим радовима

28.333.320

1.1.29 2/2018 4/2018отворени поступак 5/2018Систем за мултифакторску аутентификацију 
корисника и токени

25.000.000

1.1.30 6/2018 8/2018отворени поступак 10/2018Алати, компоненте и материјал за рачунарску 
опрему и ЛАН мрежу

2.916.000

1.1.31 3/2018 5/2018отворени поступак 7/2018Софтверски алати 18.333.000

1.1.32 3/2018 5/2018отворени поступак 7/2018Уређаји за беспрекидно напајање и пратећа опрема 10.833.000

1.1.33 3/2018 5/2018отворени поступак 12/2018Надоградња система за Централни регистар 
фактура - друга фаза

45.833.000

1.1.34 4/2018 6/2018отворени поступак 12/2018Систем за пословно извештавање 149.999.900

1.1.35 5/2018 7/2018отворени поступак 10/2018Рачунарско комуникациона опрема за унапређење 
ИКТ инфраструктуре

89.166.600

1.1.36 3/2018 5/2018отворени поступак 12/2018Опрема за Дата центар 168.333.000

1.1.37 3/2018 5/2018отворени поступак 12/2018Софтверски алат за анализу и мониторинг 
зависности компоненти информационих система - 
додатне функционалности

10.833.000

1.1.38 4/2018 6/2018отворени поступак 12/2018Мрежна опрема - WAN и LAN комуникациона 
инфраструктура за организационе јединице

41.666.600

1.1.39 3/2018 5/2018отворени поступак 6/2018Клима уређаји за Дата центар 23.333.000
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1.1.40 3/2018 5/2018отворени поступак 6/2018Периферни рачунарски уређаји 11.250.000

1.1.41 3/2018 5/2018отворени поступак 6/2018Мултимедијални уређаји 1.800.000

услуге 458.510.440

1.2.1 2/2018 4/2018отворени поступак 4/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Осигурање имовине 9.000.000

1.2.2 9/2018 1/2019отворени поступак 12/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Осигурање возила 3.178.000

1.2.3 9/2018 4/2019отворени поступак 4/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Осигурање запослених 6.000.000

1.2.4 5/2018 10/2018отворени поступак 10/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Услуге чишћења зграда 60.573.840

1.2.5 4/2018 10/2018отворени поступак 10/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Електронска комуникациона услуга - интернет 2.000.000

1.2.6 5/2018 10/2018отворени поступак 10/2020

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Електронска комуникациона услуга - мобилна 
телефонија

5.424.000

1.2.7 4/2018 8/2018отворени поступак 8/2020

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Одржавања и поправка рачунарске опреме - 
рачунара, штампача и комуникационе опреме

5.000.000

1.2.8 11/2018 12/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2019Испорука топлотне енергије 7.000.000

1.2.9 11/2018 12/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2019Управљање комуналним отпадом 1.400.000

1.2.10 11/2018 12/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2019Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и 
одвођење отпадних вода

30.000

1.2.11 5/2018 6/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

6/2019Пренос поштанских пошиљака (универзалне 
поштанске услуге)

800.000

1.2.12 1/2018 3/2018отворени поступак 3/2020Електронска комуникациона услуга - фиксна 
телефонија

14.000.000

1.2.13 9/2018 11/2018отворени поступак 11/2019Осигурање транспорта новца 4.000.000

1.2.14 9/2018 11/2018отворени поступак 11/2019Осигурање новца у манипулацији 500.000

1.2.15 1/2018 2/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Услуге посредовања при куповини авио карата и 
других путних карата и резервација хотелског 
смештаја за службена путовања

3.500.000

1.2.16 9/2018 10/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

10/2019Одржавање софтверског система за обрачун 
зарада корисника буџета

5.000.000

1.2.17 2/2018 3/2018преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2019Одржавање софтвера под комерцијалним називом 
"Сиријус 2010"

1.250.000
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1.2.18 4/2018 6/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2019Одржавање софтвера за даљински надзор 
службених возила

800.000

1.2.19 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Објављивање информативних огласа у дневном 
листу

100.000

1.2.20 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Систематски лекарски преглед запослених и 
лекарски преглед возача

10.000.000

1.2.21 3/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.830.000

1.2.22 1/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 3/2019Одржавање и поправка лифтова, ротационих, 
клизних и сегментних врата

2.500.000

1.2.23 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 10/2019Одржавање и поправка службених возила са 
уградњом резервних делова

3.650.000

1.2.24 2/2018 4/2018отворени поступак 4/2020Одржавање и поправка фотокопир апарата и 
телефакс апарата

2.600.000

1.2.25 2/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Одржавање и поправка клима уређаја 3.250.000

1.2.26 2/2018 4/2018отворени поступак 5/2019Одржавање и поправка машина за бројање новца и 
машина за везивање новца

3.000.000

1.2.27 3/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Одржавање и поправка стабилног система за 
гашење пожара, дојаву пожара и остале 
противпожарне опреме

4.300.000

1.2.28 3/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Надгледање и одржавање система за техничку 
заштиту објеката - алармне централе

2.200.000

1.2.29 3/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Поправка каса и трезора 1.900.000

1.2.30 5/2018 7/2018отворени поступак 7/2019Одржавање система за техничку заштиту објеката - 
видео надзор

800.000

1.2.31 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Израда идејних пројеката за извођење радова на 
инвестиционом одржавању објеката

1.000.000

1.2.32 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2018Израда пројеката за извођење радова на 
машинским и електро инсталацијама

650.000

1.2.33 8/2018 9/2018поступак јавне набавке мале вредности 11/2018Стручни надзор над извођењем радова на 
машинским и електро инсталацијама

350.000

1.2.34 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2018Израда идејних пројеката за унутрашње уређење 
простора (уређење шалтер сала и стварање услова
 за приступ објектима лицима са инвалидитетом)

1.000.000

1.2.35 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Израда пројеката за стабилне инсталације за дојаву
 пожара

700.000

1.2.36 6/2018 7/2018поступак јавне набавке мале вредности 8/2018Стручни надзор над извођењем радова на уградњи 
опреме за дојаву пожара и опреме за гашење 
пожара

300.000

1.2.37 4/2018 5/2018поступак јавне набавке мале вредности 7/2018Стручни надзор над извођењем радова на уградњи 
опреме за видео надзор

500.000
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1.2.38 2/2018 3/2018поступак јавне набавке мале вредности 6/2018Стручни надзор над уградњом опреме и извођењем 
пратећих радова у објекту Обилићев венац бр. 9-11

300.000

1.2.39 9/2018 12/2018отворени поступак 12/2020Електронска комуникациона услуга закупа линкова  
L2VPN и L3VPN

41.666.500

1.2.40 4/2018 6/2018отворени поступак 6/2019Електронска комуникациона услуга примарног 
интернет линка

1.666.600

1.2.41 9/2018 11/2018отворени поступак 11/2019Закуп линкова за Дата центар у Новом Саду 10.000.000

1.2.42 3/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Услуге системске подршке 12.500.000

1.2.43 3/2018 5/2018отворени поступак 5/2019Одржавање апликативног софтверског система за 
извршење буџета Републике Србије

66.666.600

1.2.44 1/2018 3/2018отворени поступак 3/2019Одржавање ситема за Централни регистар фактура 12.500.000

1.2.45 8/2018 10/2018отворени поступак 10/2019Проширење и одржавање система оптимизације 
штампе

20.833.300

1.2.46 3/2018 5/2018отворени поступак 12/2019Одржавање хардвера и софтверских алата 71.625.000

1.2.47 2/2018 4/2018отворени поступак 4/2018Имплементација система за управљање и контролу 
процеса и ресурса

27.500.000

1.2.48 2/2018 4/2018отворени поступак 4/2019Одржавање рачунарске опреме, штампача за 
благајне и пројектора

1.666.600

1.2.49 3/2018 4/2018поступак јавне набавке мале вредности 12/2018Стручно усавршавање запослених у области ИТ 
инфраструктуре и унапређења пословних процеса

2.500.000

1.2.50 4/2018 6/2018отворени поступак 6/2020Одржавање инфраструктуре примарног и 
секундарног Дата центра

5.000.000

радови 123.250.000

1.3.1 5/2018 7/2018отворени поступак 10/2018Радови на инвестиционом одржавању објеката 
Министарства финансија - Управа за трезор

67.300.000

1.3.2 6/2018 8/2018отворени поступак 10/2018Радови на инвестиционом одржавању - уређење 
шалтер сала и стварање услова за приступ 
објектима лицима са инвалидитетом

43.950.000

1.3.3 7/2018 9/2018отворени поступак 11/2018Радови на машинским и електро инсталацијама са 
уградњом опреме

12.000.000
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Место и датум: М.П.

Светлана Љубичић

Овлашћено лице:

Саша Ћелић

Одговорно лице:
_______________________________

Страна 6 од 6Датум штампе: 15.1.2018 Апликација Управе за јавне набавке 


