
 

Извештај Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Подаци о уговорима у поступцима јавне набавке – I квартал 2020. 
Добављач Датум 

закључења 
уговора 

Врста 
предмета 

Предмет уговора Процењена 
вредност без 

пдв 

Уговорена 
вредност без 

пдв 

Уговорена 
вредност са 

пдв 

 
Основ ЗЈН 

 
Comtrade System 
Integration doo 

 
24. јануар 2020. 

 
услуге 

 
Одржавање и 
унапређење 
Јединственог 

бирачког списка и 
Регистра 

политичких 
странака 

 
7.000.000 

 
6.980.000 

 

 
8.376.000 

 

 
отворени 
поступак 

Infotech Studio 7. фебруар 
2020. 

услуге Одржавање 
софтвера за 
евиденцију 

основних средстава 

166.666 162.000 
 

194.400 отворени 
поступак 

Група понуђача: 
Ветеринарски 

специјалистички 
институт Краљево и 
Циклонизација ад 

25. март 2020. услуге Набавка услуга у 
циљу спровођења 

програма за 
сузбијање ларви 

комараца на 
територији 

Републике Србије-
централна Србија за 

2020. годину, 
Партија 1 

14.250.000 14.200.032 
 

17.040.038 отворени 
поступак 

Група понуђача: Eko-
dez доо, Eko-San 
доо, Eko-San Plus 

доо, Racom 92 доо, 
са подизвођачима: 

24. март 2020. услуге Набавка услуга у 
циљу спровођења 

програма за 
сузбијање ларви 

комараца на 

25.000.000 24.999.750 
 

24.999.750 
 

отворени 
поступак 



Sanit M&M доо, De 
Mus доо, Visan доо, 

Ekozaštita доо, 
Sinitra DDD доо, DDD 

Promet доо 

територији 
Републике Србије-

централна Србија за 
2020. годину, 

Партија 3 

Телеком Србија ад 
 

10. фебруар 
2020. 

услуге Услуге фиксне 
телефоније-Коче 

Поповића, Дечанска 
и Бирчанинова 

1.500.000 1.500.000 
 

1.800.000 јавна набавка 
мале вредности 

Optima Apps doo 
 

27. фебруар 
2020. 

услуге Услуга хостинга, 
унапређење и 

одржавање сајта 
Координационе 

комисије за 
инспекцијски 

надзор 

416.666 336.000 
 

403.200 јавна набавка 
мале вредности 

Претплата доо 27. јануар 2020. добра Набавка новина у 
штампаном облику 

391.666 348.923 
 

383.815 Члан 39. став 2. 

Eto system doo 12. март 2020. добра Набавка новина у 
дигиталном 

формату 

125.000 100.767 
 

110.844 Члан 39. став 2. 

Беогума доо 30. јануар 2020. добра Набавка гума за 
службена возила 

89.000 78.800 
 

94.560 Члан 39. став 2. 

Лав ауто доо 3. март 2020. добра Набака потрошног 
материјала - 

патоснице 

33.600 21.700 
 

26.040 Члан 39. став 2. 

СЗТКЦР LP Mobil 14. фебруар 
2020. 

добра Набавка цвећа 83.333 83.333 
 

100.000 Члан 39. став 2. 

Привредна комора 
Србије 

18. фебруар 
2020. 

добра Набавка 
квалификованих 

електронских 
сертификата 

12.000 12.000 
 

14.400 Члан 39. став 2. 

Almaks Security 
System doo 

22. јануар 2020. услуге Услуга ГПС праћења 
возила 

90.000 43.894 
 

52.672 Члан 39. став 2. 



СЗТР Miami  14. фебруар 
2020. 

услуге Услуге прања 
службених возила 

 
150.000 

 
150.000 

 
180.000 

Члан 39. став 2. 

„Дунав осигурање“ 
а.д.о. 

5. фебруар 
2020. 

услуге Услуге осигурања 
возила, Партија 1 

 

350.000 221.968 266.361 Централизована 
јавна набавка 

„Дунав осигурање“ 
а.д.о. 

5. фебруар 
2020. 

услуге Услуге осигурања 
возила, Партија 2 

 

200.000 171.393 205.671 Централизована 
јавна набавка 

„Телеком Србија“ 
а.д. 

15. јануар 2020. услуге Електронске 
комуникационе 

услуге-услуга 
преноса путем 

оптичких влакана, 
Партија 3 

325.000 262.872 315.446 Централизована 
јавна набавка 

 

 

Обустава/поништење поступка – I квартал 2020. 
Врста 

поступка 
Врста 

предмета 
Предмет 
набавке 

Опис предмета набавке Процењена 
вредност 

Разлог 
обуставе/поништења 

поступка 

Опис разлога 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

услуге Услуге 
систематског 

прегледа возача 

Услуге систематског 
прегледа возача 

25.000 није добијена 
ниједна 

понуда/пријава 

До истека рока 
за подношење 

понуда, није 
поднета 
ниједна 
понуда 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

услуге Услуге 
систематског 

прегледа возача 

Услуге систематског 
прегледа возача 

25.000 није добијена 
ниједна 

понуда/пријава 

До истека рока 
за подношење 

понуда, није 
поднета 
ниједна 
понуда 



отворени услуге Набавка услуге 
вршења родне 

анализе расхода 
и издатака за 
2019. годину 

Набавка услуге вршења 
родне анализе расхода 

и издатака за 2019. 
годину 

416.666 Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

Одбијене све 
неодговарајуће 

и 
неприхватљиве 

понуде 

отворени услуге Услуга израде 
апликације базе 

података за 
Општи каталог 
радних места у 
јавном сектору 

Услуга израде 
апликације базе 

података за Општи 
каталог радних места у 

јавном сектору 

1.416.666 Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

Одбијене све 
неодговарајуће 

и 
неприхватљиве 

понуде 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

услуге Одржавање 
сајта и 

хостовање 
андроид 

апликације Скип 
центра 

Одржавање сајта и 
хостовање андроид 

апликације Скип центра 

46.666 Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

Одбијене све 
неодговарајуће 

и 
неприхватљиве 

понуде 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

услуге Услуге 
сервисирања 

службених 
возила 

Сервисирање и 
одржавање возила 

марке Škoda, (возила у 
гарантном року) година 

производње 2019. 
година са уградњом 

оригиналних резервних 
делова сертификованих 
од стране произвођача 

возила, Партија 1 
 

236.666 није добијена 
ниједна 

понуда/пријава 

До истека рока 
за подношење 

понуда, није 
поднета 
ниједна 
понуда 

 


