
План јавних набавки за 2017. годину 
Министарство финансија  - Управа за трезор

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 10.1.2017
Измена број: 1 7.4.2017

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

822.050.041

добра 403.594.650

1.1.1 1/2017 6/2017отворени поступак 6/2019
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Бензин и дизел гориво 10.272.000

1.1.2 2/2017 6/2017отворени поступак 6/2019
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Канцеларијски материјал 26.452.376

1.1.3 1/2017 5/2017отворени поступак 5/2019
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Папирна конфекција 6.741.504

1.1.4 2/2017 4/2017отворени поступак 6/2017
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Канцеларијски намештај 3.041.800

1.1.5 1/2017 3/2017отворени поступак 5/2017
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарска опрема 29.700.000

1.1.6 1/2017 1/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2017Стручна литература издавача "Цекос ИН" - 
Информатор

450.000

1.1.7 1/2017 1/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2017Стручна литература издавача "Привредни саветник"
 - Привредни саветник и Регистар прописа

192.000

1.1.8 1/2017 1/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2017Стручна литература издавача "Рачуноводство" - 
Рачуноводствена пракса

174.000

1.1.9 1/2017 1/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2017Стручна литература издавача "НИП образовни 
информатор" - Буџетско рачуноводство, Правни 
саветник и Подсетник за директора

232.000

1.1.10 1/2017 1/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2017Стручна литература  "ИПЦ" - Буџет, Ревизор и 
Правник

210.000

1.1.11 1/2017 1/2017поступак јавне набавке мале вредности 12/2017Збирка прописа у електронском издању 150.000

1.1.12 8/2017 10/2017отворени поступак 12/2017Енергенти: угаљ и дрва 2.041.500

1.1.13 3/2017 5/2017отворени поступак 6/2017Клима уређаји 1.620.000

1.1.14 4/2017 6/2017отворени поступак 8/2017Архивске полице 714.000

1.1.15 7/2017 9/2017отворени поступак 11/2017Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара 
са уградњом

11.000.000

1.1.16 7/2017 9/2017отворени поступак 11/2017Опрема за видео надзор са уградњом 12.000.000
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1.1.17 2/2017 4/2017отворени поступак 5/2017Машине за бројање новца и машине за везивање 
новца

5.310.000

1.1.18 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Гуме за службена возила 972.330

1.1.19 1/2017 2/2017поступак јавне набавке мале вредности 2/2017Материјал за угоститељство, пиће и напици 2.138.000

1.1.20 3/2017 5/2017отворени поступак 6/2017Потрошни материјал за ЛАН мрежу, рачунарске 
компоненте, материјал за одржавање, читачи смарт
 картица и смарт картице

1.667.000

1.1.21 2/2017 4/2017отворени поступак 12/2017Систем за мултифакторску ауторизацију корисника 
и токени

10.416.667

1.1.22 2/2017 4/2017отворени поступак 6/2017Софтверски алати, компоненте и лиценце 5.833.000

1.1.23 6/2017 8/2017отворени поступак 10/2017Набавка и уградња опреме са пратећим електро 
радовима у експозитури Димитровград

700.000

1.1.24 6/2017 8/2017отворени поступак 12/2017Опрема и пратећи радови на машинским и електо 
инсталацијама (објекти у Коцељеви, Тутину и 
Сјеници)

1.600.000

1.1.25 4/2017 6/2017отворени поступак 12/2017Надоградња Система за извршење буџета ИСИБ 104.999.600

Измена број: 1; усвојена: 7.4.2017; план: Годишњи план јавних набавки од 10.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Врста поступка је отворени поступак

1.1.26 6/2017 7/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

8/2017Топлотне инсталације - прикључење на градски 
систем грејања у Рековцу

375.000

1.1.27 2/2017 4/2017отворени поступак 7/2017Хардверска и софтверска инфраструктура за 
Централни регистар фактура - прва фаза

80.833.320

1.1.28 3/2017 5/2017отворени поступак 8/2017Опрема за објекат Обилићев венац бр. 9-11, са 
пратећим радовима

28.333.320

1.1.29 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2017Мултимедијални уређаји и одржавање 
мултимедијалних уређаја

1.368.833

1.1.30 5/2017 7/2017отворени поступак 12/2017Рачунарско комуникациона опрема и софтвер за 
унапређење информационо комуникационих 
технолошких  (ИКТ) система

54.056.400

Измена број: 1; усвојена: 7.4.2017; план: Годишњи план јавних набавки од 10.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена Плана јавних набавки извршена је ради планирања нове јавне набавк на захтев Сектора за информационе технологије због обезбеђивања ресурса у складу са 
повећаним обимом посла и захтевима корисника као и замене опреме за коју произвођач више не пружа подршку

услуге 384.459.391

1.2.1 1/2017 3/2017отворени поступак 3/2019
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Физичко - техничко и противпожарно обезбеђење 138.771.360

1.2.2 2/2017 7/2017отворени поступак 7/2019

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација)

264.055
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1.2.3 2/2017 7/2017отворени поступак 7/2019

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Електронске комуникационе услуге - услуге преноса
 путем оптичких влакана

4.000.000

1.2.4 2/2017 7/2017отворени поступак 7/2019

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Одржавање комуникационе опреме, оптике и ИП 
телефоније

24.000.000

1.2.5 11/2017 12/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Испорука топлотне енергије 7.000.000

1.2.6 11/2017 12/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Управљање комуналним отпадом 700.000

1.2.7 11/2017 12/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2018Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и 
одвођење отпадних вода

12.000

1.2.8 5/2017 6/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

6/2018Пренос поштанских пошиљака (универзалне 
поштанске услуге)

600.000

1.2.9 4/2017 6/2017отворени поступак 6/2017Електронска комуникациона услуга примарног 
интернет линка

1.000.000

1.2.10 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Закуп линкова за успостављање секундарне 
локације

8.333.333

1.2.11 1/2017 2/2017поступак јавне набавке мале вредности 3/2018Услуге посредовања при куповини авио карата и 
других путних карата и резервација хотелског 
смештаја за службена путовања

3.500.000

1.2.12 1/2017 3/2017отворени поступак 3/2018Одржавање и поправке лифтова, ротационих 
клизних и сегментних врата

1.500.000

1.2.13 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.666.000

1.2.14 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Поправке каса и трезора 2.800.000

1.2.15 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Одржавање и поправка машина за бројање новца и 
машина за везивање новца

1.900.000

1.2.16 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Услуга надгледања и одржавања система за 
техничку заштиту објеката

1.550.000

1.2.17 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Одржавање, поправка стабилног система за 
гашење пожара и противпожарне опреме

2.000.000

1.2.18 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Одржавање и поправка клима уређаја (централа и 
филијале)

2.480.000

1.2.19 3/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2018Одржавање и поправка службених возила са 
уградњом резервних делова

3.650.000

1.2.20 2/2017 4/2017отворени поступак 4/2018Одржавање инфраструктуре секундарног Дата 
центра

1.600.000

1.2.21 8/2017 10/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

10/2018Одржавање софтвера за обрачун зарада корисника 
буџета

5.000.000

1.2.22 2/2017 3/2017преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2018Одржавање софтвера под комерцијалним називом 
"Сиријус 2010"

1.000.000
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1.2.23 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Одржавање софтвера за даљински надзор 
службених возила

400.000

1.2.24 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 3/2018Објављивање информативних огласа у дневном 
листу

100.000

1.2.25 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Израда пројекта за стабилне инсталације за рану 
дојаву пожара

700.000

1.2.26 7/2017 8/2017поступак јавне набавке мале вредности 10/2017Стручни надзор над извођењем радова на уградњи 
опреме за стабилне инсталације за рану дојаву 
пожара

600.000

1.2.27 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 12/2017Израда пројеката за извођење радова на 
машинским и електроинсталацијама

350.000

1.2.28 2/2017 3/2017поступак јавне набавке мале вредности 12/2017Израда идејних пројекта за извођење радова на 
инвестиционом одржавању објеката

300.000

1.2.29 3/2017 4/2017поступак јавне набавке мале вредности 12/2017Израда пројекта за систем техничке заштите 
објеката и стручни надзор

600.000

1.2.30 2/2017 2/2017поступак јавне набавке мале вредности 3/2017Израда идејног пројекта за извођење радова у 
објекту Обилићев венац бр. 9-11

500.000

1.2.31 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Услуге системске подршке 12.500.000

1.2.32 4/2017 6/2017отворени поступак 6/2018Софтверски пакет за надгледање мреже 1.333.330

1.2.33 6/2017 8/2017отворени поступак 10/2018Одржавање апликативног софтверског система 
(SAP) за главну књигу и SAP системског софтвера

5.833.333

1.2.34 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Заштита оперативних система 3.333.330

1.2.35 3/2017 5/2017отворени поступак 12/2017Систем за менаџмент идентитета - додатни процеси 3.333.330

1.2.36 8/2017 10/2017отворени поступак 10/2018Одржавање система за спречевање упада преко 
интернета (IPS)

5.000.000

1.2.37 6/2017 8/2017отворени поступак 9/2018Проширење и одржавање система оптимизације 
штампе

16.666.660

1.2.38 6/2017 8/2017отворени поступак 10/2018Одржавање апликативног софтверског система за 
извршење буџета Републике Србије

66.666.660

1.2.39 7/2017 10/2017отворени поступак 10/2018Услуге подршке за софтверске алате 17.500.000

1.2.40 2/2017 4/2017отворени поступак 12/2017Сервис деск - имплементација нових процеса 12.500.000

1.2.41 3/2017 5/2017отворени поступак 5/2018Одржавање хардвера 1.666.000

1.2.42 10/2017 12/2017отворени поступак 12/2018Одржавање Сервис деска 6.000.000

1.2.43 5/2017 7/2017поступак јавне набавке мале вредности 12/2017Стручно усавршавање - Обука за локалне 
администраторе организационих јединица CompTIA 
А+ и ECDL сертификација запослених

1.250.000

Измена број: 1; усвојена: 7.4.2017; план: Годишњи план јавних набавки од 10.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Анализом пријава запослених који су заинтересовани за похађење CompTIA A+ и ECDL, дошло се до закључка да са расположивим средствима није могуће реализивати 
функционално усавршавање
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радови 33.996.000

1.3.1 4/2017 6/2017отворени поступак 10/2017Радови на инвестиционом одржавању објеката 
Министарства финансија - Управа за трезор

33.996.000

Место и датум: М.П.

Светлана Љубичић

Овлашћено лице:

Саша Ћелић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 7.4.2017; план: Годишњи план јавних набавки од 10.1.2017
Измена Плана јавних набавки извршена је ради планирања нове јавне набавке, измене врсте поступка и измене предмета набавке.
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