
План јавних набавки за 2019. годину 
Министарство финансија  - Управа за трезор

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки 22.1.2019

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

2.129.349.814

добра 1.466.058.649

1.1.1 2/2019 5/2019отворени поступак 5/2021
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Електрична енергија 66.240.000

1.1.2 2/2019 5/2019отворени поступак 5/2021
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Горива и мазива 15.540.000

1.1.3 3/2019 6/2019отворени поступак 6/2020
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Канцеларијски материјал 20.522.091

1.1.4 2/2019 5/2019отворени поступак 5/2021
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Папирна конфекција 7.160.000

1.1.5 3/2019 6/2019отворени поступак 12/2019
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Канцеларијски намештај 9.835.350

1.1.6 4/2019 7/2019отворени поступак 12/2019

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарска опрема - хардвер (чија појединачна 
вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)

43.908.775

1.1.7 8/2019 10/2019отворени поступак 2/2020Енергенти угаљ и дрва 1.511.000

1.1.8 2/2019 3/2019отворени поступак 5/2019Службена одећа 20.000.000

1.1.9 2/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Збирка прописа у електронском издању 130.000

1.1.10 1/2019 2/2019поступак јавне набавке мале вредности 2/2020Материјал за угоститељство, пиће и напици 2.469.000

1.1.11 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Бешавно ткане вреће за новац 4.940.000

1.1.12 3/2019 4/2019отворени поступак 5/2019Клима уређаји 3.180.000

1.1.13 2/2019 4/2019отворени поступак 6/2019Систем за контролу приступа и евиденцију радног 
времена запослених у Управи за трезор

17.840.000

1.1.14 7/2019 9/2019отворени поступак 9/2019Архивске полице 1.450.000

1.1.15 4/2019 6/2019отворени поступак 7/2019Машине за бројање новца и мултифукционалне 
машине за бројање и сортирање новца

12.235.000

1.1.16 6/2019 8/2019отворени поступак 10/2019Систем за мултифакторску аутентификацију 
корисника и токени III фаза

36.520.833

1.1.17 4/2019 6/2019отворени поступак 8/2019Алати, компоненте и материјал за рачунарску 
опрему и ЛАН мрежу

3.333.000
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1.1.18 4/2019 6/2019отворени поступак 8/2019Периферни рачунарски уређаји, скенери, 
пројектори, дигитални панели, бежични 
презентациони систем и остале рачунарске 
компоненте

6.666.600

1.1.19 2/2019 4/2019отворени поступак 6/2019Мултимедијални уређаји 5.000.000

1.1.20 2/2019 4/2019отворени поступак 12/2019Систем за управљање пословним и техничким 
процесима прикупњања, обраде, контроле, 
консолидације и извештавања по завршним 
рачунима буџетских корисника и унапређење 
пословних процеса обраде података

58.333.000

1.1.21 3/2019 5/2019отворени поступак 12/2019Систем за пословно извештавање II фаза 83.332.000

1.1.22 3/2019 5/2019отворени поступак 8/2019Набавка опреме за Дата центар (унапређење 
хардверске и софтверске инфраструктуре)

79.166.000

1.1.23 1/2019 3/2019отворени поступак 12/2019Надоградња система за централни регистар 
фактура (ЦРФ) - III фаза

66.666.000

1.1.24 3/2019 5/2019отворени поступак 8/2019Рачунарско комуникациона опрема за унапређење 
ИКТ инфраструктуре

68.333.000

1.1.25 5/2019 7/2019отворени поступак 8/2019Софтверски алати 8.333.000

1.1.26 4/2019 6/2019отворени поступак 12/2019Надоградња апликативног софтверског система за 
извршење буџета Републике Србије

50.000.000

1.1.27 3/2019 5/2019отворени поступак 12/2019Систем Е - фактура 495.832.000

1.1.28 2/2019 4/2019отворени поступак 12/2019Систем за праћење извршења буџета јединице 
локалне самоуправе (ЈЛС)

237.499.000

1.1.29 2/2019 4/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2019Надоградња софтвера под комерцијалним називом 
"Сириус 2010"

6.250.000

1.1.30 5/2019 7/2019отворени поступак 12/2019Софтвер за финансирање и рачуноводство 10.500.000

1.1.31 3/2019 5/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2019Надоградња софтвера за обрачун зарада 20.833.000

1.1.32 2/2019 4/2019отворени поступак 9/2019Софтвер за електронску евиденцију документације 
и израду предлога нове листе категорија 
регистратурског материјала са роковима чувања

2.500.000

услуге 559.619.165

1.2.1 1/2019 4/2019отворени поступак 4/2021

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Санитарне услуге и друге сродне услуге 
(дезинфекција, дезинсекција и дератизација)

1.668.000

1.2.2 1/2019 4/2019отворени поступак 4/2021

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Услуге обезбеђења (физичко-техничко и 
противпожарно обезбеђење објеката)

143.107.065

1.2.3 5/2019 10/2019отворени поступак 10/2021

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Електронске конуникационе услуге - услуга преноса 
путем оптичких влакана

4.000.000
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1.2.4 4/2019 10/2019отворени поступак 10/2021

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме - 
рачунара, штампача и комуникационе опреме 
(само за опрему која није била предмет цјн у 2018. 
години или је набављена у 2018. години)

37.000.000

1.2.5 11/2019 12/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

12/2020Испорука топлотне енергије 2.200.000

1.2.6 4/2019 6/2019отворени поступак 7/2020Услуга чишћења зграда на адресама унутрашњих 
јединица Управе за трезор

27.595.000

1.2.7 5/2019 6/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

6/2020Пренос поштанских пошиљки (универзалне 
поштанске услуге)

800.000

1.2.8 2/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Осигурање новца у сместишту и осигурање 
транспорта новца

4.040.000

1.2.9 9/2019 11/2019отворени поступак 11/2020Осигурање новца у манипулацији 500.000

1.2.10 1/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Услуге посредовања при куповини авио карата и 
других путних карата и резервација хотелског 
смештаја за службена путовања

4.500.000

1.2.11 2/2019 3/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

3/2020Одржавање софтвера под комерцијалним називом 
"Сириус 2010"

1.250.000

1.2.12 9/2019 10/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

10/2020Одржавање софтверског система за обрачун 
зарада корисника буџета

5.000.000

1.2.13 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Објављивање информативних огласа у дневном 
листу

150.000

1.2.14 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 12.000.000

1.2.15 1/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Одржавање и поправке лифтова, ротационих, 
клизних и сегментних врата

1.630.000

1.2.16 3/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 10/2020Одржавање и поправке службених возила са 
уградњом резервних делова

4.600.000

1.2.17 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Одржавање и поправке клима уређаја 3.250.000

1.2.18 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Одржавање и поправке машина за бројање новца и 
машина за везивање новца

4.100.000

1.2.19 4/2019 6/2019отворени поступак 6/2020Одржавање и поправке стабилног система за 
гашење пожара, дојаву пожара и остале 
противпожарне опреме

5.800.000

1.2.20 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Надгледање и поправке система за техничку 
заштиту објеката - алармне централе

4.400.000

1.2.21 6/2019 8/2019отворени поступак 8/2020Одржавање система за техничку заштиту објеката - 
видео надзор

900.000

1.2.22 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Поправке каса и трезора 4.700.000

1.2.23 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 4/2019Израда пројекта за извођење радова на електро 
инсталацијама у објекту Поп Лукина 7-9 Београд

300.000
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1.2.24 6/2019 8/2019поступак јавне набавке мале вредности 9/2019Стручни надзор над извођењем радова на електро 
инсталацијама (филијала Зајечар, експозитура Бач 
и централа Београд)

250.000

1.2.25 5/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 7/2019Стручни надзор над извођењем радова на 
машинским и електро инсталацијама са уградњом 
опреме (електрокотлови)

400.000

1.2.26 5/2019 7/2019поступак јавне набавке мале вредности 8/2019Стручни надзор над извођењем радова на 
унутрашњем уређењу простора (уређење шалтер 
сала) и стварању услова за приступ објектима  
лицима са инвалидитетом

900.000

1.2.27 2/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2019Израда пројекта за извођење радова на демонтажи 
постојећих лифтова и уградњи нових

450.000

1.2.28 7/2019 8/2019поступак јавне набавке мале вредности 8/2019Стручни надзор над извођењем радова на 
демонтажи постојећих лифтова и уградњи нових

250.000

1.2.29 8/2019 10/2019отворени поступак 11/2019Закуп линкова за Дата центар Нови Сад 4.166.600

1.2.30 5/2019 7/2019отворени поступак 7/2020Електронска комуникациона услуга примарног 
интернет линка

1.666.600

1.2.31 7/2019 9/2019отворени поступак 9/2020Одржавање апликативног софтверског система за 
извршење буџета Републике Србије

133.330.000

1.2.32 4/2019 6/2019отворени поступак 12/2020Одржавање хардвера и софтверских алата 62.675.000

1.2.33 3/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Услуге системске подршке 12.500.000

1.2.34 6/2019 8/2019отворени поступак 10/2020Проширење и одржавање система оптимизације 
штампе

20.833.000

1.2.35 2/2019 4/2019отворени поступак 4/2020Одржавање рачунарске опреме, штампача за 
благајне и пројектора и комуникационог ормана у 
филијали Ниш

1.666.600

1.2.36 4/2019 6/2019отворени поступак 11/2019Имплементација система за управљање и контролу 
процеса и ресурса

12.500.000

1.2.37 6/2019 7/2019поступак јавне набавке мале вредности 12/2019Стручно усавршавање - ИТ обуке 1.208.300

1.2.38 2/2019 4/2019отворени поступак 6/2020Одржавање система за централни регистар 
фактура (ЦРФ)

33.333.000

радови 103.672.000

1.3.1 5/2019 7/2019отворени поступак 9/2019Радови на инвестиционом одржавању објеката 
Министарства финансија  - Управа за трезор 
(замена столарије)

15.500.000

1.3.2 4/2019 6/2019отворени поступак 9/2019Радови на унутрашњем уређењу простора 
(уређењу шалтер сала) и стварању услова за 
приступ објектима лицима са инвалидитетом

61.300.000

1.3.3 7/2019 9/2019отворени поступак 11/2019Радови на машинским и електро инсталацијама са 
уградњом опреме (електрокотлови)

7.770.000
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1.3.4 5/2019 7/2019отворени поступак 9/2019Испорука и уградња лифтова са демонтажом 
постојећих

12.000.000

1.3.5 5/2019 7/2019отворени поступак 9/2019Радови на електро инсталацијама (филијала 
Зајечар, експозитура Бач и централа Београд)

5.102.000

1.3.6 6/2019 8/2019отворени поступак 9/2019Радови на уређењу дворишног простора -  
Централа Београд

2.000.000

Место и датум: М.П.

Светлана Љубичић

Овлашћено лице:

Саша Ћелић

Одговорно лице:
_______________________________
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