
 

                 

                 
Република Србија  

 МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

Управа за трезор 

 Број: 404-9-3/2013-001-008 

     09. мај 2013. године 

 Поп Лукина 7-9  

       Београд 
 

 
 

ОДЛУКА  
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  

МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР  
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

      На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10), a у вези са чланом  51.  

став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), доносим 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању друге  измене и допуне Плана набавки за 2013. годину 

 

  Усваја се друга измена и допуна Плана набавки Министарства финансија и привреде - Управа за трезор за 2013. годину, број: 404-

9/2013-001-008 од 03.01.2013. године и број: 404-9-2/2013-001-008 од 22.01.2013. године, у делу II који се односи на УСЛУГЕ, а ради 

усаглашавања са средствима одобреним изменама Финансијског плана Министарства финансија и привреде – Управа за трезор за 2013. годину, 

број: 403-2043-3/12-001-009 од 04.04.2013. године. У табели II у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 17 додаје се редни број 17а који гласи 

„Одржавање хардвера за ФМИС, произвођачког софтвера и права коришћења лиценци“, на конту 423212 и 423221. 

 

                                                                                                                                        (у 000 динара), 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 

17а 

Одржавање 

хардвера за 

ФМИС, 

произвођачког 

софтвера и 

права 

коришћења 

лиценци 25.000    

1  
април - 

мај  

јун - 

јул 2014. 

423212 – 

услуге за 

одржавање 

софтвера 

 423221 – 

услуге 

одржавања 
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тако да преглед рекапитулације гласи: 

 

 



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

Набавка добара 266.461 319.333 

Набавка услуга 251.729 298.117 

Набавка радова     1.210     1.452 

УКУПНО: 519.400 618.902 

 

                                                                                                                     

Образложење 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину ( „Службени гласник РСˮ, број 114/12) на разделу 16 - Министарство финансија 

и привреде, Глава 16.3 Управа за трезор, апропријација економска класификација 423 - Услуге по уговору, обезбеђена су средства у износу од 

239.284.000 динара. 

      Управа за трезор, надлежна је за успостављање, одржавање и управљање информационим системом јавних финансија Републике 

Србије, у оквиру којег се налази и информациони систем извршења буџета Републике Србије. Ради несметаног и поузданог рада система 

неопходно је обезбедити његово континуирано одржавање. За потребе склапања уговора о одржавању опреме и системског софтвера извршења 

буџета Републике Србије, који ће обезбедити највиши ниво одржавања хардвера и прaтећих лиценци системског софтвера у периоду од годину 

дана, неопходно је обезбедити додатних 25.000.000 динара. 

                  На основу захтева Министарства финансија и привреде - Управа за трезор Број: 401-631/2013-001-009 од 03. априла 2013. године, у 

складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12), донето је Решење о 

преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, 03 Број: 401-00-1560/2013 дана 03. априла 2013. 

године. Преусмеравање апропријација извршено је ради недостајућих средстава потребних за одржавање опреме и системског софтвера 

система извршења буџета Републике Србије. 

                  С тим у вези у табели 1. у поглављу Услуге извршена је измена и допуна Плана набавки, тако што је после редног броја 17 додат  

редни број 17а који гласи: „Одржавање хардвера за ФМИС, произвођачког софтвера и права коришћења лиценци“.  

                  Одржавање хардвера за ФМИС, произвођачког софтвера и права коришћења лиценци подразумева одржавање сервера и опреме на 

којима се налазе апликације и базе за функционисање извршења буџета Републике Србије, пратећи извештајни подсистем  и Главна књига 

трезора. 
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