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       На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10), a у вези члана 51. став 5. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), доносим 
 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању треће измене и допуне Плана набавки за 2013. годину 
 
 

               1. Усваја се трећа измена и допуна Плана набавки Министарства финансија и привреде - Управа за трезор за 2013. годину, број: 404-
9/2013-001-008 од 03. јануара 2013. године, број: 404-9-2/2013-001-008 од 22. јануара 2013. године и број: 404-9-3/2013-001-008 од 09. маја 2013. 
године, а ради усклађивања са средствима одобреним Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 114/12 
и 59/13) и средствима одобреним Изменама и допунама финансијског плана Министарства финансија и привреде - Управе за трезор за 2013. 
годину, број: 403-2043-4/12-001-009 од 05.07.2013. године.  
               2. Измене и допуне Плана набавки Министарства финансија и привреде - Управа за трезор за 2013. годину, обухватају набавку добара, 
услуга и радова за потребе Министарства финансија и привреде – Управа за трезор, у укупном износу од 538.970 динара, без пореза на додату 
вредност. 
               3. Табела 1.   (у 000 динара) извор финансирања 01 
У табели 1. у поглављу ДОБРА додају се следеће набавке: 

• после редног броја 1. додаје се редни број 1а. који гласи „Електрична енергија“ тако да процењена вредност јавне набавке у 
колони 3 гласи „5.000“ а планирани износ у колони 9 гласи „6.000“. 

• после редног броја 17. додаје се редни број 17а. који гласи „Клима уређаји“ тако да процењена вредност јавне набавке у колони 3 
гласи „4.000“ а планирани износ у колони 9 гласи „4.800“. 

У табели 1. у поглављу ДОБРА врши се измена и допуна Плана набвки тако што се: 
• мења - увећава укупна процењена вредност јавне набавке под редним бројем 33. „Додатни софтверски алати“, тако да процењена 

вредност јавне набавке у колони 3 гласи „7.078“ а планирани износ у колони 9 гласи „8.494“. 
У табели 1. у поглављу УСЛУГЕ бришу се следеће набавке: 

• јавна набавка под редним бројем 8. „Услуге одржавања програма за економетрију „Evie ws“; 
• јавна набавка под редним бројем 14. „ Red Hat-лиценце и подршка“ 
• јавна набавка под редним бројем 23. „Услуге Bloomberg“; 
• јавна набавка под редним бројем 24. „Услуге Thomson Reuters“; 
• јавна набавка под редним бројем 25. „Консултантске услуге за стандардизацију пословања ИТ пословања“ и наручилац их неће 

спроводити у току текуће буџетске године. 
У табели 1. у поглављу УСЛУГЕ додају се следеће набавке: 



  

• после редног броја 3. додаје се редни број 3a. који гласи „Закуп оптичких влакана“, тако да процењена вредност јавне набавке у 
колони 3 гласи „2.165“ а планирани износ у колони 9 гласи: „2.598“; 

• после редног броја 3a. додаје се редни број 3б. који гласи „Услуге кабловске телевизије“, тако да процењена вредност јавне 
набавке у колони 3 гласи „85“ а планирани износ у колони 9 гласи: „102“; 

• после редног броја 17а. додаје се редни број 17б. који гласи: „Услуге одржавања софвтера за обрачун зарада корисника буџета“, 
тако да процењена вредност јавне набавке у колони 3 гласи „3.330“ а планирани износ у колони 9 гласи: „3.996“; 

• после редног броја 17б. додаје се редни број 17ц. који гласи: „Услуге Oracle лиценци и подршке“ тако да процењена вредност 
јавне набавке у колони 3 гласи „7.500“ а планирани износ у колони 9 гласи: „9.000“.  

У табели 1. у поглављу УСЛУГЕ врши се измена и допуна Плана набвки тако што се: 
• мења - увећава укупна процењена вредност јавне набавке под редним бројем 5. (5.1) „Услуге осигурања возила од ауто 

одговорности за штете причињене трећим лицима и каско осигурање возила“ тако да процењена вредност у колони 3 гласи 
„3.730“ а планирани износ у колони 9 гласи „3.917“; 

• мења - увећава укупна процењена вредност јавне набавке под редним бројем 11. „Одржавање САП-а за главну књигу и САП 
системског софтвера“ тако да процењена вредност у колони 3 гласи „8.331“ а планирани износ у колони 9 гласи „9.997“; 

• мења - увећава укупна процењена вредност јавне набавке под редним бројем 12. „Одржавање рачунарске опреме друге 
категорије“ тако да процењена вредност у колони 3 гласи „5.340“  а планирани износ у колони 9 гласи „6.408“; 

• мења - увећава укупна процењена вредност јавне набавке под редним бројем 17. „Одржавања апликативног софтверског система 
за извршење буџета Републике Србије“ тако да процењена вредност у колони 3 гласи „64.000“ а планирани износ у колони 9 гласи 
„76.800“; 

• мења - смањује укупна процењена вредност јавне набавке под редним бројем 18. „Сертификациони програма за употребу 
пословног софтвера“ тако да процењена вредност у колони 3 гласи „400“ а планирани износ у колони 9 гласи „480“. 

    4. Табела 2.   (у 000 динара) извор финансирања 01 
У табели 2. Набавке на које се Закон не примењује бришу се следеће набавке: 
У поглављу Добра 

• набавка под редним бројем 2. „Закуп паркинг места“; 
• набавка под редним бројем 3. „Службена одећа“; 
• набавка под редним бројем 4. „Закуп непокретности“; 
• набавка под редним бројем 5. „ХТЗ опрема“; 
• набавка под редним бројем 6. „Биодекорација-набавка цвећа и зеленила и одржавање цвећа“; 
• набавка под редним бројем 7. „Дневни лист Политика и Блиц“; 
• набавка под редним бројем 8. „Службени гласник Републике Србије“; 
• набавка под редним бројем 9. „Службени лист Града Београда-Град Београд, служба за информисање“; 
• набавка под редним бројем 10. „Опрема за аутомобиле: резервне сијалице и осигурачи (Комплет H - 4 и H - 7), течност за 



  

ветробран стакла и дестилована вода“; 
• набавка под редним бројем 11. „Штамбиљи и печати“. 
 

У поглављу Услуге 
• набавка под редним бројем 1. „Електрична енергија“; 
• набавка под редним бројем 5. „Димњачарске услуге“; 
• набавка под редним бројем 7. „Услуге гласовне телефоније, телекса, радио телефоније“; 
• набавка под редним бројем 8. „Услуге интернета“; 
• набавка под редним бројем 9. „Услуге поште и доставе“; 
• набавка под редним бројем 10. „Остали трошкови транспорта“; 
• набавка под редним бројем 11. „Објављивање огласа о јавним набавкама  и информативних огласа у Сл. гласнику“; 
• набавка под редним бројем 12. „Услуге за домаћинство и угоститељство“; 
• набавка под редним бројем 14. „Услуге одржавања угоститељске опреме“; 
• набавка под редним бројем 15. „Услуге прања возила“; 
• набавка под редним бројем 16. „Вулканизерске услуге“; 
• набавка под редним бројем 17. „Одржавање агрегата у Централи управе“; 
• набавка под редним бројем 19. „Наплата путарине на аутопутевима“. 

 
Образложење 

 
              Ради усклађивања са средствима одобреним Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 114/12 
и 59/13) и средствима одобреним Изменама и допунама финансијског плана Управе за трезор за 2013. годину, Број: 403-2043-4/12-001-009 од 
05.07.2013. године, донета је Одлука о усвајању треће измене и допуне Плана набавки Министарства финансија и привреде - Управа за трезор 
за 2013. годину. 
              С тим у вези у табели 1. у поглављу Добра извршена је измена и допуна Плана набавки, тако што је:  
              - после редног броја 1. додат је редни број 1а. који гласи „Електрична енергија“, тако да планирани износ у колони 9 гласи: „6.000“, 
ради усклађивања са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 114/12). 
              - после редног броја 17. додат редни број 17а. који гласи: „Клима уређаји“, тако да планирани износ у колони 9 гласи: „4.800“. 

Финансијским планом за 2013. годину набавка опреме је исказана кроз капиталне пројекте, истим није обухваћена набавка дела 
административне опреме, односно нису исказане потребе за набавком клима уређаја, који би претежно били инсталирани у систем 
салама унутрашњих јединица Управе за трезор у којима се налазе сервери и друга информатичка опрема од посебног значаја за рад 
унутрашњих јединица. 

              - повећана укупна процењена вредност за јавну набавку под редним бројем 33. односно увећан првобитно планирани износ “4.494“ за 



  

додатне софтверске алатe тако да планирани износ у колони 9 гласи: „8.494“.  
 
              У табели 1. у поглављу Услуга, извршена је измена и допуна Плана набавки, тако што су: 
              - брисане планиране јавне набавке под редним бројевима: 8. „Услуге одржавања програма за економетрију Evie ws“, 14. „Red Hat-
лиценце и подршка“, 23. „Услуге Bloomberg“, 24. „Услуге Thomson Reuters“ и 25. „Консултантске услуге за стандардизацију пословања ИТ 
пословања“ и неће се спроводити у току буџетске године. 
              - додате јавне набавке под редним бројем:  3а. Закуп оптичких влакана тако да планирани износ у колони 9 гласи: „2.598“ и 3б „Услуге 
кабловске телевизије“ тако да планирани износ у колони 9 гласи: „102“. 
Разлог за спровођење јаних набавки услуга комуникације је нови Закон о јавним набавкама („Службени гласник“ РС, број 124/2012) који је 
ступио на снагу 01.04.2013. године. 
              - додате јавне набавке под редним бројем: 17б. Услуге одржавања софвтера за обрачун зарада корисника буџета тако да планирани 
износ у колони 9 гласи: „3.996“ и 17ц.  Услуге Oracle лиценци и подршке тако да планирани износ у колони 9 гласи: „9.000“. 
              - повећана укупна процењене вредности за јавну набавку под редним бројем: 5. (5.1) Услуге осигурања возила од ауто одговорности за 
штете причињене трећим лицима и каско осигурање возила. Разлог за увећање првобитно планираног износа „1.397“ за услуге осигурања 
возила је набавка нових наменских службених возила за потребе Министарства финансија и привреде – Управа за трезор тако да планирани 
износ у колони 9 гласи: „3.917“. Планирани износ је увећан на основу уштеде предходно закључених уговора по основу услуга осигурања.  
              - повећана укупна процењена вредност за јавну набавку под редним бројем 11., односно увећан првобитно планирани износ “1.999“ за 
услуге одржавања САП-а за главну књигу и САП системског софтвера тако да планирани износ у колони 9 гласи: „9.997“. 
              - повећана укупна процењена вредност за јавну набавку под редним бројем 12, односно увећан првобитно планирани износ „2.177“ за 
услуге одржавања рачунарске опреме друге категорије тако да планирани износ у колони 9 гласи: „6.408“. 
              - повећана укупна процењена вредност за јавну набавку, односно увећан планирани износ „14.400“ за услуге одржавања апликативног 
софтверског система за извршење буџета Републике Србије, тако да планирани износ у колони 9 гласи: „76.800“. 
             Разлог за повећање планираних средстава за добра и услуге, односно процењених вредности напред наведених набавки: Законом о 
буџету за 2013. годину („Службени гласник“ РС“, број 114/12), за планиране набавке нису у потпуности обезбеђена финансијска средства. 
Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник“ РС“, број 59/13) и Финансијским 
планом Министарства финансија и  привреде – Управа за трезор, обезбеђена су додатна финансијска средства, те је измењена укупна 
процењена вредност предметних набавки. Такође, разлог за измену процењених вредности предметних набавки је и промене цена на тржишту. 
Одржавање апликативних софтверских система (Софтверски систем за извршење буџета Републике Србије – BEX, Софтверски систем – SAP за 
главну књигу, Оracle лиценце и подршка) је од изузетног значаја и важности за рад Управе за трезор, као и комплетне администрације 
Републике Србије те је неопходно обезбедити одржавање у континуитету, без прекида. 
              - Смањен је планирани износ „3.480“ за услуге сертификационог програма за употребу пословног софтвера, тако да планирани износ у 
колони 9 гласи: „480“, јер реализација овог пројекта захтева комплетно ангажовање запослених у ИТ Сектору што због повећаног обима посла 
није могуће реализовати у планираном износу. 



  

              У табели 2. Набавке на које се Закон не примењује брисане су следеће набавке: 
У поглављу Добра 

• набавка под редним бројем 2. „Закуп паркинг места“; 
• набавка под редним бројем 3. „Службена одећа“; 
• набавка под редним бројем 4. „Закуп непокретности“; 
• набавка под редним бројем 5. „ХТЗ опрема“; 
• набавка под редним бројем 6. „Биодекорација-набавка цвећа и зеленила и одржавање цвећа“; 
• набавка под редним бројем 7. „Дневни лист Политика и Блиц“; 
• набавка под редним бројем 8. „Службени гласник Републике Србије“; 
• набавка под редним бројем 9. „Службени лист Града Београда-Град Београд, служба за информисање“; 
• набавка под редним бројем 10. „Опрема за аутомобиле: резервне сијалице и осигурачи (Комплет H - 4 и H - 7), течност за 

ветробран стакла и дестилована вода“; 
• набавка под редним бројем 11. „Штамбиљи и печати“. 

У поглављу Услуге 
• набавка под редним бројем 5. „Димњачарске услуге“;, 
• набавка под редним бројем 7. „Услуге гласовне телефоније, телекса, радио телефоније“;, 
• набавка под редним бројем 8. „Услуге интернета“; 
• набавка под редним бројем 9. „Услуге поште и доставе“; 
• набавка под редним бројем 10. „Остали трошкови транспорта“; 
• набавка под редним бројем 11. „Објављивање огласа о јавним набавкама  и информативних огласа у Сл. гласнику“; 
• набавка под редним бројем 12. „Услуге за домаћинство и угоститељство“; 
• набавка под редним бројем 14. „Услуге одржавања угоститељске опреме“; 
• набавка под редним бројем 15. „Услуге прања возила“; 
• набавка под редним бројем 16. „Вулканизерске услуге“; 
• набавка под редним бројем 17. „Одржавање агрегата у Централи управе“; 
• набавка под редним бројем 19. „Наплата путарине на аутопутевима“, јер су поступци реализовани у складу са предходним 

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) 
 
Прилог: Пречишћен текст Плана набавки Министарства финансија и привреде – Управа за трезот за 2013. годину. 
 
                                                                                                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                             Светлана Љубичић 



  

 

                                                                                                                                              
                                                      ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ                  (у 000 динара) Табела 1 
                                                                                                                                             Извор финансирања 01 

Редни 
број Предмет набавке 

Процењена вредност 
Врста 

поступка 

Оквирно 
време 

покретања 
поступка 

Оквирно 
време 

реализације 
уговора 

Конто    
Планирани 

износ за 
2013. 

Планирани 
износ за 

2014. и 2015. Укупна за 2013. за 2014. и 
2015. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  УКУПНО 959.631 538.970           714.689    
I ДОБРА 638.902 218.241           334.132   
  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.990 7.990         421 9.456   

  Енергенти 7.990 7.990         4212 9.456   

1. Eнергенти 
2.990 2.990   

1  
по 

партијама 

јул -  
август 

октобар 
2013.- март 
2014. 2014. 

  
3.456   

  1.1. угаљ 
1.890 1.890   

      421222 - угаљ 
2.268   

  1.2. дрво 
1.100 1.100   

      421223 - дрво 
1.188   

1a. Електрична енергија 

5.000 5.000   

  новембар 

децембар 
2013.- 

март/април  
2014. 

421211- 
електрична 

енергија 6.000   

  МАТЕРИЈАЛ 60.596 43         426 72.427    

  Административни 
материјал 32.753 32.753 

        4261 
39.304  

  



  

2. Канцеларијски 
потрошни материјал  

5.820 5.820   

1  
по 

партијама 

јануар - 
фебруар 

април - 
јун 

426111 - 
канцеларијски 

материјал 6.984    

  2.1 Ситан канцеларијски 
материјал 1.880 1.880   

        
2.256    

  

2.2 Обрасци платног 
промета, карике, општи 
обрасци, ЛБТ обрасци и 
коверте 3.940 3.940   

        

4.728    

3. Фотокопир папир 
11.530 11.530   

1 јануар - 
фебруар 

април - 
јун 

426111 - 
канцеларијски 

материјал 13.836    

4. Потрошни рачунарски 
материјал  

15.403 15.403   

1  
по 

партијама 

јануар - 
фебруар 

април - 
јун 

426111 - 
канцеларијски 

материјал 18.484    

  
4.1 Потрошни 
рачунарски материјал за 
HP-опрему 1.000 1.000   

        
1.200    

  
4.2 Потрошни 
рачунарски материјал за 
Lexmark-опрему 4.000 4.000   

        
4.800    

  
4.3 Потрошни 
рачунарски материјал за 
Kyocera-опрему 9.900 9.900   

        
11.880    

  

4.4 Потрошни 
рачунарски материјал за 
фотокопир апарате и 
телефакс апарате 503 503   

        

604    

  

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 3.121 3.121   

      4263 

3.457    



  

5. Публикације, часописи и 
гласила 

2.405 2.405   

 3         
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
јануар јануар - 

децембар 

426311 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 2.597    

  

5.1 Приручник за 
рачуноводство и 
пословне финансије 
"Рачуноводствена 
пракса" и 
"Рачуноводство" издавач 
Савез рачуновођа и 
ревизора Србије, 
Рачуноводство д.о.о. 260 260   

 3         
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
    

426311 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 

281    

  
5.2 Набавка стручне 
литературе издавача 
ЦЕКОС ИН    

600 600   

 3   
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
    

426311 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 648    

  

5.3 Набавка стручне 
литературе: "Привредни 
саветник", "Регистар 
прописа" издавач 
Привредни саветник 395 395   

 3   
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
    

426311 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 427    

  

5.4 Набавка стручне 
литературе: "Буџет", 
"Ревизор" и "Правник" 
издавач ИПЦ 

230 230   

 3 
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
    

42631 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 248    

  

5.5 Набавка стручне 
литературе: "Правни 
саветник", "Буџетско 
рачуноводство" и 
"Подсетник за 
директора", издавач 
НИП - Oбразовни 
информатор 355 355   

 3 чл. 24 
ст. 1 тачка 

3) 
    

426311 - стручна 
литература за 

редовне потребе 
запослених 

383    



  

  

5.6 Набавка стручне 
литературе часопис 
"Саветник", издавача 
Завод за унапређење 
пословања 65 65   

3     
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
    

426311 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 70    

  5.7 Збирка прописа у 
електронском облику 

500 500   

1 фебруар 
април/мај 

2013.  
април/мај 

2014. 

426311 -  
стручна 

литература за 
редовне потребе 

запослених 540    

6. 
Стручна литература за 
образовање и 
усавршавање запослених                             

716 716   

1 јануар - 
децембар 

јануар - 
децембар 

426312 -  
стручна 

литература за 
образовање 
запослених 859    

  Материјал за саобраћај 8.980 8.980         4264 10.776    

7. Издаци за гориво бензин 
и дизел 

8.000 8.000   

1 фебруар - 
март 

мај 2013.-  
март 2014. 

 
426411 - бензин 
426412 - дизел 

гориво 
           9.600    

8. Уља и мазива 
30 30   

1  
по 

партијама 

март - 
април 

мај 2013.-  
мај 2014. 

426413 - уља и 
мазива  

36    

9. Акумулатори и остали 
материјал за саобраћај 

30 30   

1  
по 

партијама 

март - 
април 

мај 2013.-  
мај 2014. 

426491 - остали 
материјал за 

превозна 
средства 36    

10. 
Гуме за службене 
аутомобиле-летње и 
зимске 920 920   

1 јул - 
децембар 

август - 
децембар 

426491 - остали 
материјал за 

превозна 
средства 1.104    

  
Материјал за 
одржавање хигијене и 
угоститељство 5.050 5.050   

      4268 
6.060    



  

11. Материјал за одржавање 
хигијене-централа 

200 200   

1 јул - 
децембар 

септембар 
2013.- 

 децембар 
2014. 

426811 - 
хемијска 

средства за 
чишћење 240    

12. Материјал за одржавање 
хигијене  

2.500 2.500   

1 јул - 
септембар 

септембар 
2013.- 

 мај 2014. 

  426819 - 
остали материјал 

за одржавање 
хигијене  3.000    

13. Материјал за 
угоститељство 

2.350 2.350   

1 мај - 
јун 

јул - 
децембар 

426822 - пића и 
напици 
426911 - 

потрошни 
материјал 2.820    

  Материјал за посебне 
намене 10.692 10.692         4269 12.830    

14. Електро материјали и 
УТП материјали 

4.400 4.400   

1  
по 

партијама 

март - 
април 

мај - 
јул 

426911 - 
потрошни 
материјал 5.280    

15. Потрошни рачунарски 
материјали  

5.412 5.412   

1  
по 

партијама 

јануар - 
фебруар 

април - 
јун 

426911 - 
потрошни 
материјал 6.494    

  15.1 Смарт картице и 
читачи смарт картица 4.000 4.000   

        
4.800    

  15.2 Cisco опрема 
890 890   

        
1.068    

  15.3 Остали рачунарски 
потрошни материјал 522 522   

        
626    

16. Бешавно ткане вреће за 
транспорт новца 

880 880   
1 мај - 

јун 
јул - 

децембар 
426913 - алат и 

инвентар 
1.056    

  МАШИНЕ И ОПРЕМА 509.138 183.631         512 220.357    



  

  Опрема за саобраћај 67.500 22.500         5121 27.000    

17. Наменска службена 
возила 

67.500 22.500 

 
2014.-22.500 
2015.-22.500 1 март - 

април 

јун 2013. - 
децембар 

2015. 

512111 -  
аутомобили 

27.000  

 
2014.-27.000 
2014.-27.000 

  Административна 
опрема 387.609 122.933         5122 147.520    

17а. Клима уређај 
4.000 4.000   

1 август - 
октобар 

октобар - 
децембар  

512212 - уградна 
опрема 

4.800    

18. 

Сервери и серверска 
опрема (x), 
Storage и опрема за 
storage, 
Мрежна опрема за нови 
Data centar 252.500 55.000 

 
2014.-87.500 

2015.-110.000 1 
по 

партијама 

фебруар - 
август 

јун 2013. - 
децембар 

2015. 

512221 - 
рачунарска 

опрема 
512223 - мреже 

66.000  

 
2014.-105.000 
2015.-132.000 

19. 
Мрежна опрема-
заштитни уређај за Data 
centar 

30.000 30.000 

  

1 јун - 
јул 

јул - 
децембар 512223 - мреже 

36.000    

20. Сервери и серверска 
опрема (Unix) 

54.166 17.500 

 
2014.-23.333 
2015.-18.333 1 јул - 

септембар 

септембар 
2013.- 

децембар  
2015. 

512221 - 
рачунарска 

опрема 
21.000  

 
2014.-28.000 
2015.-22.000 

21. Свичеви за локације 

20.475 6.833 

 
2014.-6.833 
2015.-6.808 1 јул - 

септембар 

септембар 
2013.- 

децембар  
2015. 

512223 - мреже 

8.200  

   
  2014.-8.200 
  2015.-8.170 

22. 
Систем за непрекидно 
напајање и опрема за 
систем салу 

20.300 6.766 

 
2014.-6.766 
2015.-6.766 1 јул - 

децембар 

децембар 
2013.- 

децембар  
2015. 

512241 - 
електронска 

опрема 
8.119  

  
 2014.- 8.120 
 2015.- 8.120 



  

23. Штампачи 

5.000 1.666 

2014.-1.666 
2015.-1.666 

1 март -април 
јун 2013.-
децембар 

2015. 

512222 - 
штампачи 

1.999  

2014.-
2.0002015.-

2.000 

24. Комуникациона опрема 

585 585 

  

1 мај - 
децембар 

јун - 
децембар 512223 - мреже 

702    

25. ИП телефони 
583 583   

1 мај - 
децембар 

јун - 
децембар 

512232 - 
телефони 700    

  Опрема за јавну 
безбедност 25.996 22.663         5128 27.196    

26. Опрема за видео надзор  

25.096 21.763 

 
2014.- 1.666 
2015.- 1.666 1 март - 

април 

јун 2013.- 
децембар  

2015. 

512811 - опрема 
за јавну 

безбедност 
26.116  

 
  2014.- 2.000 
  2015.- 2.000 

27. 
Опрема за откривање и 
дојаву провале-алармни 
систем 400 400   

1  
по 

партијама 

јул - 
децембар 

август - 
децембар 

512811- опрема 
за јавну 

безбедност 480    

  27.1 Систем за контролу 
приступа 500 500   

  јул - 
децембар 

август - 
децембар 

512811- опрема 
за јавну 

безбедност 600    

  
Опрема за производњу, 
моторна, непокретна и 
немоторна опрема 28.033 15.535   

      5129 
18.642    

28. 
Опрема за прикључење 
на градске системе 
грејања  

1.850 600 

 
2014.-833 
2015.-416 1 јул - 

децембар 

август 2013.- 
децембар 

2015. 

512931 - 
уграђена опрема 

720  

  
2014.-1.000 
2015.-  500 



  

29. Топлотне инсталације - 
електрокотлови  

5.633 4.800 

    
  2014.-  416 
  2015.-  416 1 јул - 

децембар 

август 2013.- 
децембар 

2015. 

512931 - 
уграђена опрема 

5.760  

 
 2014.- 500 
 2015.- 500 

30. 
Електричне инсталације 
и електроразводни 
омари  

6.306 2.140 

2014.-3.333 
2015.-   833 1 јул -децембар 

август 2013.-
децембар 

2015. 

512931 - 
уграђена опрема 

2.568  

2014.-
4.0002015.-

1.000 

31. 
Уградња мерних уређаја 
за испоруку топлотне 
енергије 1.750 500 

 
2014.-416 
2015.-833 

1 јул - 
децембар 

август 2013.- 
децембар 

2015. 

512931 - 
уграђена опрема 

600  
  2014.-   500 
  2015.-1.000 

32. Машине за бројање 
новца 

12.494 7.495 

 
2014.-3.333 
2015.-1.666 1 март - 

април 

јун 2013.- 
децембар 

2015. 

512933 - 
механичка 

опрема 8.994  

 
 2014.-4.000 
 2015.-2.000 

  НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА 61.178 26.577   

      515 
31.892  

  

  Нематеријална 
имовина 61.178 26.577         5151 31.892    

33. Додатни софтверски 
алати 7.078 7.078   

1 јул - 
децембар 

август - 
децембар 

515111 - 
компјутерски 

софтвери 8.494    

34. Софтвер за бекапирање 

16.900 5.633 

 
2014.-5.633 
2015.-5.633 1 август - 

септембар 

новембар 
2013.-

децембар 
2015. 

515111 - 
компјутерски 

софтвери 6.760  

2014.-6.760 
 2015.-6.760 

35. 

Софтвер за анализу 
перформанси 
апликативних и Database 
сервера 10.000 3.333 

 
2014.-3.333 
2015.-3.333 1 август - 

септембар 

новембар 
2013.-

децембар 
2015. 

515111 - 
компјутерски 

софтвери 4.000  

 
  2014.-4.000 
  2015.-4.000 

36. 
Лиценце за заштита 
система виртуалне 
инфраструктуре 2.200 2.200 

  
1 јун - 

јул 
август - 

септембар 515192 - лиценце 
2.640    



  

37. Лиценце за 
виртуализацију 

25.000 8.333 

 
2014.-8.333 
2015.-8.333 

1 мај - 
август 

јун 2013.- 
децембар 

2015. 
515192 - лиценце 

10.000  

 
2014.-10.000 
2015.-10.000 

II      УСЛУГЕ 319.519 319.519           379.105   

  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 85.085 85.085         421 97.784   

  Комуналне услуге 55.700 55.700         4213 66.740   

1. 
Дератизација, 
дезинсекција и 
дезинфекција 500 500   

1 август - 
децембар 

септембар - 
 децембар 

421321 - услуге 
дератизације 

500   

2. Услуге физичко-
техничког обезбеђења 

43.200 43.200   

6 и 1 јануар - 
септембар 

новембар 
2013.- 

март 2014. 

421323 - услуге 
заштите имовине 

51.840   

3. 
Услуге чишћења у 
Централи и унутрашњим 
јединицама 

12.000 12.000   

1 јул -  
август 

октобар 
2013.- 

мај 2014. 

421325 - услуге 
чишћења 

14.400   

  Услуге комуникације 
2.250 2.250   

      4214 
2.700   

3a. Закуп оптичких влакана 
2.165 2.165   

1 јул - 
децембар 

август 2013.- 
август 2014. 

421412 - 
интернет и 

слично 2.598   

4. 3G картице 
85 85   

1 јул - 
децембар 

август 2013.- 
август 2014. 

421414 - услуге 
мобилног 
телефона 102   

  Трошкови осигурања 27.135 27.135         4215 28.344   

5. Услуге осигурања 
27.135 27.135   

1  
по 

партијама 

јануар - 
март 

март - 
јул 2014. 4215 

28.344   



  

  

5.1 Услуге осигурања 
возила од 
аутоодговорности за 
штете причињене 
трeћим лицима и каско 
осигурања возила 3.730 3.730   

      
421512 -  

осигурање 
возила 

3.917   

  5.2 Осигурање новца у 
сместишту  

2.400 2.400   

      

421519 - 
осигурање 

остале 
дугорочне 
имовине 2.520   

  5.3 Осигурање новца у 
транспорту 

16.000 16.000   

      

421519 - 
 осигурање 

остале 
 дугорочне 

имовине 16.800   

  5.4 Осигурање новца у 
манипулацији 

2.055 2.055   

      

421519 - 
 осигурање 

остале 
 дугорочне 

имовине 2.158   

  5.5 Осигурање 
запослених  

2.950 2.950   

      

421521 - 
осигурање 

запослених у 
случају несреће 

на раду 
421522 - 

здравствено 
осигурање 
запослених 2.950   

  ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 1.650 1.650         422 1.980   

  Трошкови путовања у 
иностранству 1.650 1.650   

      4222 
1.980   



  

6. Трошкови путовања у 
иностранство 

1.650 1.650   

6 јануар фебруар -  
децембар 

422221 -  
трошкови 
превоза за 

службени пут у 
иностранство 

(авион, 
 аутобус, воз и 

сл.)  
422231 -  

трошкови 
смештаја на 

службеном путу 
у иностранству 1.980   

  УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 151.242 151.242         423 181.490   

  Административне 
услуге 400 400         4231 480   

7. Услуге превођења 
400 400   

6 јануар фебруар -  
децембра 

  423111 - услуге 
превођења 480   

  Компјутерске услуге 144.627 144.627         4232 173.552   

9. Корисничка апликација 
CRHOV 

100 100   

1 јун - 
децембар 

јун/децембар 
2013.-јун/ 
децембар 

2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
120   

10. 

Пројекат миграције 
системског, 
апликативног и database 
софтвера 20.333 20.333 

  

1 април - 
децембар 

мај 2013.- 
 мај 2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 24.400   

11. 
Одржавања САП-а за 
главну књигу и САП 
системског софтвера 

8.331 8.331   

1 август - 
септембар 

новембар 
2013.- 

новембар 
2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
9.997   



  

12. Одржавање рачунарске 
опреме друге категорије 

5.340 5.340   

1 август - 
септембар 

новембар 
2013.- 

новембар 
2014. 

423221 - услуге 
одржавања 
рачунара 6.408   

12a. 
Netis-софтверски пакет 
за надгледање и надзор 
мреже сервиса и сервера 990 990   

 3   
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 
јануар март - 

децембар 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 1.188   

13. 

Одржавање софтвера 
IBM WebSphere MQ 
Processor Value Unit 
(PVU) 166 166   

1 мај јун 2013.- 
јун 2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 199   

15. Одржавање storage-a 
3.330 3.330   

1 март - 
април 

мај 2013.- 
мај 2014. 

423221 - услуге 
одржавања 
рачунара 3.996   

16. 
Одржавање Symantec 
лиценци за antimalware 
софтвер 

1.916 1.916   

1 јун - 
јул 

септембар 
2013.- 

септембар 
2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
2.299   

16а. Услуге системске 
подршке у оквиру ИТ 

4.016 4.016   
1 мај - 

јун 
јул 2013.- 
јул 2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 4.819   

16б. 

Надоградња софтвера за 
евидентирање и 
означавање основних 
средтава 275 275   

 3   
чл. 24 ст. 1 

тачка 3) 

фебруар - 
март 

април - 
јун 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 330   

17. 

Одржавање 
апликативног 
софтверског система за 
извршење буџета 
Републике Србије 64.000 64.000   

1 август -
септембар 

септембар 
2013.-отобар 

2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
76.800   



  

17a. 

Одржавање хардвера за 
ФМИС, произвођачког 
софтвера и права 
коришћења лиценци 

25.000 25.000   

1 април - 
мај 

јун - 
јул 2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
423221 - услуге 

одржавања 
рачунара 30.000   

17б. 
Услуге одржавања 
софтвера за обрачун 
зарада корисника буџета  

3.330 3.330   

   
чл. 36 ст. 1 

тачка 2) 

септембар - 
октобар 

новембар 
2013.- 

новембар 
2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
3.996   

17ц. Услуге Oracle лиценци и 
подршке  

7.500 7.500   

1 септембар - 
децембар 

јануар 2014.- 
децембар 

2014. 

423212 - услуге 
за одржавање 

софтвера 
9.000   

  
Услуге образовања и 
усавршавања 
запослених 3.300 3.300   

      4233 
3.960   

18. 
Сертификациони 
програм за употребу 
пословног софтвера  

400 400   

1     фебруар -    
   децембар 

    фебруар -   
    децембар 

423311 -  
услуге 

образовања и 
 усавршавања 

запослених 480   

19. Курс страног језика - 
енглески 

2.900 2.900   

6     фебруар - 
март  

    март -       
   децембар 

423311 -  
услуге 

образовања и 
 усавршавања 

запослених 3.480   

  Услуге информисања 2.500 2.500         4234 3.000   

20. Визит карте 
100 100   

6 јануар - 
фебруар 

фебруар - 
децембар 

423419 - остале 
услуге 

штампања 120   



  

21. Услуге штампања - 
oбразаца 

1.800 1.800   
6 фебруар -

децембар 
фебруар -
децембар 

423419 - остале 
услуге 

штампања 2.160   

22. 
Услуге информисања - 
информативних огласа - 
дневни лист 600 600   

6 јануар јануар - 
децембар 

423421- услуге 
информисања 

јавности 720   

  Репрезентација 415 415         4237 498   

26. Репрезентација  
415 415   

6 фебрура - 
децембар 

фебруар - 
децембар 

423711 -  
репрезентација 

498   

  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 12.184 12.184   

      424 
14.621   

  Медицинске услуге 
9.984 9.984   

      4243 
11.981   

27. 
Основни и допунски 
здравствени преглед 
запослених 9.584 9.584   

6  
по 

партијама 
јануар фебруар - 

децембар 

424351 - остале 
медицинске 

 услуге 11.501   

  
27.1 Редовни 
шестомесечни прегледи 
возача 400 400   

      
424351 - остале 

медицинске 
 услуге 480   

  

Услуге очувања 
животне средине, 
науке и геодетске 
услуге 2.200 2.200   

      4246 

2.640   

28. 
Услуге очувања животне 
средине, науке и 
геодетске услуге 2.200 2.200   

6 фебруар -
децембар 

фебруар -
децембар 

424611 - услуге 
очувања  

животне средине 2.640   

  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 69.358 69.358   

      425 
83.230   



  

  Текуће одржавање 
зграда и објеката 

26.600 26.600   
      4251 

31.920   

29. Текуће одржавање 
зграда и објеката 

24.100 24.100   

1 
по 

партијама 

фебруар - 
март 

мај 2013. - 
мај 2014. 

425114 - радови 
на крову 425119 
- остале услуге и 

мареијали за 
текуће поправке 

и одржавање 
зграда 28.920   

30. 

Електричне инсталације-
услуге одржавања 
лифтова,ротационих и 
сегментних врата и 
рампе  2.500 2.500   

1 фебруар - 
март 

мај 2013.-мај 
2014. 

425117 - 
електричне 
инсталације 

3.000   

  Текуће поправке и 
одржавање  опреме  

42.758 42.758   

      4252 

51.310   

31. 

Услуге поправке и 
одржавања службених 
аутомобила, са набавком 
резервних делова 3.478 3.478     

1 
по 

партијама 

фебруар - 
март 

мај 2013.- 
мај 2014. 

425211 - 
механичке 
поправке 

4.174   

32. 
Поправке фотокопир 
апарата и телефакс 
апарата 750 750   

6 
по 

партијама 

фебруар - 
март децембар  

425226 - 
биротехничка 

опрема 900   

33. 
Услуге одржавања 
клима уређаја и клима 
система 4.800 4.800   

1 
по 

партијама 

фебруар - 
март 

мај 2013.- 
мај 2014. 

425227 - уградна 
опрема 

5.760   

34. 
Услуге одржавања 
машина за бројање 
новца и везивање новца 

1.600 1.600   

6 
по 

партијама 

јануар - 
фебруар децембар  

425229 - остале 
поправке и 
одржавање 

административн
е опреме  1.920   



  

35. 
Надгледање система за 
техничку заштиту 
објеката 

550 550   

1 јул - 
децембар 

октобар 
2013.- 

март 2014 

425281 - текуће 
поправке и 
одржавање 

опреме за јавну 
безбедност 660   

36. 

Услуге одржавања 
опреме за откривање и 
дојаву провале и 
препада 330 330   

1 фебруар - 
март децембар  

425281 - текуће 
поправке и 
одржавање 

опреме за јавну 
безбедност 396   

37. 

Услуге одржавања 
стабилног система за 
гашење пожара и 
противпожарне опреме 4.500 4.500   

1 фебруар - 
март 

април 2013.- 
мај 2014. 

425281 - текуће 
поправке и 
одржавање 

опреме за јавну 
безбедност 5.400   

38. Услуге одржавања каса 
и трезора 

2.700 2.700   

1 јануар - 
фебруар 

март/април 
2013.- 

март/април 
2014. 

425281 - текуће 
поправке и 
одржавање 

опреме за јавну 
безбедност 3.240   

39. 
Услуге одржавања 
уређаја за беспрекидно 
напајање 

6.050 6.050   

1по 
партијама 

фебруар -
март 

март/мај 
2013-март/мај 

2014. 

425222 - 
рачунарска 

опрема 
7.260   

40. 
Услуге одржавања 
комуникационе опреме и 
оптике и ИП телефоније 

18.000 18.000   

1 фебруар - 
март 

март/мај 
2013- 

март/мај 
2014. 

425223 - опрема 
за комуникацију 

21.600   
III   РАДОВИ 1.210  1.210            1.452   

  
ЗГРАДЕ И 

ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 1.210  1.210    

      511 
1.452   

  Пројектно планирање 
1.210 1.210   

      5114 
1.452   



  

1. 

Израда техничких описа 
и  
пописа за извођење 
радова на 
инвестиционом 
одржавању,  израда 
идејних пројеката за  
уређење ентеријера 
објеката,  уградњу 
гасних  и електричних  
инсталација. 630 630   

6 фебруар - 
децембар децембар 

511411 - 
планирање и 

праћење 
пројеката 

756   

2. Техничка контрола 
пројеката 

580 580   

6 фебруар - 
март децембар 

511441 - стручна 
оцена и 

коментари 696   
 
 
 
 
 
 

Рекапитулација (у 000 динара без ПДВ-а) (у 000 динара са  ПДВ-ом) 

Набавка добара  218.241 334.132 

Набавка услуга 319.519 379.105 

Набавка радова  1.210 1.452 

У К У П Н О: 538.970 714.689 



  

 
                       НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ                    (у 000 динара)  Табела 2 
                                                                                                                                           Извор финансирања 01 

Редни 
број Предмет набавке Основ из Закона за изузеће 

Процењена 
вредност/ 

планирани износ 

Оквирно време 
покретања 
поступка 

Оквирно време 
реализације 

уговора 
Конто    

1 2 3 4 5 6 7 
  ДОБРА           

1. Поклон честитке Члан 39. став 2.   250  децембар  децембар  4131 

  УСЛУГЕ           

2. Грејање на гас  Члан 7. став 1. тачка 1.   јануар - децембар јануар - децембар 421221 

3. Централно грејање  Члан 7. став 1. тачка 1.   јануар - децембар јануар - децембар 421225 

4. Водовод и канализација  Члан 7. став 1. тачка 1.   јануар - децембар јануар -  децембар 421311 

6. Остале комуналне услуге  Члан 7. став 1. тачка 1.   јануар - децембар јануар - децембар 421324 

13. Закључење уговора о привременим и 
повременим пословима Члан 7. став 1. тачка 12. 40.608 јануар - децембар јануар - децембар 4239 

18. Технички преглед возила Члан 39. став 2.  86 јануар - децембар јануар - децембар 482131 

   
 

  
 

 
 


