
План јавних набавки за 2019. годину 
Министарство државне управе и локалне самоуправе

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 14-Jan-19

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

411,605,871

са ПДВ-ом

2019 338,132,148

2020 67,916,964

2021 5,556,759

добра 265,937,546

1.1.1 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2021

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке:  Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Набавка тонера3,695,156

По годинама: 
2019-923,789

2020-1,847,578

2021-923,789

Набавка тонера

1.1.2 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

12
2019

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Набавка рачунарске опреме - хардвер (чија 
појединачна вредност не прелази 500.000 
динара)

4,292,628

По годинама: 
2019-4,292,628

Набавка рачунарске опреме - хардвер (чија 
појединачна вредност не прелази 500.000 
динара)
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1.1.3 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Канцеларијски намештај1,798,368

По годинама: 
2019-899,184

2020-899,184

Канцеларијски намештај

1.1.4 3
2019

9
2019

отворени 
поступак

12
2019

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Превозна средства8,200,000

По годинама: 
2019-8,200,000

Превозна средства

1.1.5 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2021

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Набавка горива и мазива11,912,015

По годинама: 
2019-3,400,000

2020-5,512,015

2021-3,000,000

Набавка горива и мазива

1.1.6 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2021

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал2,101,880

По годинама: 
2019-525,470

2020-1,050,940

2021-525,470

Канцеларијски материјал

1.1.7 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка рачунарске опреме500,000

По годинама: 
2019-500,000

Набавка рачунарске опреме

1.1.8 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Набавка дизел горива833,333

По годинама: 
2019-694,445

2020-138,888

Набавка дизел горива
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1.1.9 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

12
2019

тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:

Набавка препарата и услуге апликације 
препарата за спровођење програма 
сузбијања ларви комараца на територији 
Републике Србије-Централна Србија за 
2019. годину

230,937,500

1. Набавка препарата за третирање ларви 
комараца

205,937,500

2. Апликација препарата за третирање 
ларви комараца

25,000,000

По годинама: 
2019-230,937,500

Набавка препарата и услуге апликације 
препарата за спровођење програма 
сузбијања ларви комараца на територији 
Републике Србије-Централна Србија за 
2019. годину
1. Набавка препарата за третирање ларви 
комараца
2. Апликација препарата за третирање 
ларви комараца

1.1.10 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка комуникационе опреме833,333

По годинама: 
2019-833,333

Набавка комуникационе опреме

1.1.11 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

12
2019

Набавка електронске и фотографске опреме833,333

По годинама: 
2019-833,333

Набавка електронске и фотографске опреме

услуге 145,668,325

1.2.1 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Услуге одржавања и поправке рачунарске 
опреме-рачунара, штампача и 
комуникационе опреме

3,080,000

По годинама: 
2019-957,500

2020-1,365,000

2021-757,500

Услуге одржавања и поправке рачунарске 
опреме-рачунара, штампача и 
комуникационе опреме

1.2.2 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

4
2021

тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, 
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; образложење централизоване 
набавке: Набавка се спроводи у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 
поступка јавне набавке од стране УЗЗПРО; 

Централизована набавка:

Остале напомене:

Електронске комуникационе услуге - услуга 
преноса путем оптичких влакана
550,000

По годинама: 
2019-50,000

2020-150,000

2021-350,000

Електронске комуникационе услуге - услуга 
преноса путем оптичких влакана

Страна 3 од 8Датум штампе: 14-Jan-19 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.3 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

6
2020

Набавка услуга агенције за посредовање 
при резервацији хотелског смештаја и при 
куповини авио карата

6,000,000

По годинама: 
2019-3,000,000

2020-3,000,000

Набавка услуга агенције за посредовање 
при резервацији хотелског смештаја и при 
куповини авио карата

1.2.4 4
2019

7
2019

отворени 
поступак

7
2020

Услуге превођења6,700,000

По годинама: 
2019-1,075,000

2020-5,625,000

Услуге превођења

1.2.5 2
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Услуге организовања скупова, округлих 
столова и других догађаја
5,000,000

По годинама: 
2019-3,882,000

2020-1,118,000

Услуге организовања скупова, округлих 
столова и других догађаја

1.2.6 3
2019

5
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2020

ЗЈН: 36.1.2); Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера за буџетско 
рачуноводство
700,000

По годинама: 
2019-350,000

2020-350,000

Услуге одржавања софтвера за буџетско 
рачуноводство

1.2.7 1
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Услуге сервисирања службених возила2,750,000

По годинама: 
2019-2,062,500

2020-687,500

Услуге сервисирања службених возила

1.2.8 1
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Правно аналитичка подршка у процесу 
реформе јавне управе
3,480,000

По годинама: 
2019-3,480,000

Правно аналитичка подршка у процесу 
реформе јавне управе

1.2.9 8
2019

10
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

10
2020

ЗЈН: 36.1.2); Остале напомене:

Услуга одржавања електронске писарнице2,600,000

По годинама: 
2019-585,000

2020-2,015,000

Услуга одржавања електронске писарнице

1.2.10 3
2019

4
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2019

ЗЈН: 36.1.2); Остале напомене:

Аутоматизација процеса електронске 
писарнице и набавка лиценци за 
електронску писарницу

3,733,333

По годинама: 
2019-3,733,333

Аутоматизација процеса електронске 
писарнице и набавка лиценци за 
електронску писарницу
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1.2.11 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

5
2019

Набавка услуге вршења родне анализе 
расхода и издатака за 2018. годину
416,666

По годинама: 
2019-416,666

Набавка услуге вршења родне анализе 
расхода и издатака за 2018. годину

1.2.12 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

3
2020

Услуга осигурања имовине416,666

По годинама: 
2019-312,500

2020-104,166

Услуга осигурања имовине

1.2.13 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

5
2020

Услуга осигурања возила375,000

По годинама: 
2019-218,750

2020-156,250

Услуга осигурања возила

1.2.14 1
2019

3
2019

отворени 
поступак

12
2019

Услуге надзора и мониторинга стручне куће 
за спровођење програма за сузбијање ларви 
комараца на територији Републике Србије - 
Централна Србија за 2019. годину

14,850,000

По годинама: 
2019-14,850,000

Услуге надзора и мониторинга стручне куће 
за спровођење програма за сузбијање ларви 
комараца на територији Републике Србије - 
Централна Србија за 2019. годину

1.2.15 1
2019

2
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

Услуге фиксне телефоније-Коче Поповића и 
Дечанска
875,000

По годинама: 
2019-729,167

2020-145,833

Услуге фиксне телефоније-Коче Поповића и 
Дечанска

1.2.16 10
2019

12
2019

отворени 
поступак

12
2020

Одржавање софтвера за евиденцију 
основних средстава
166,666

По годинама: 
2019-13,888

2020-152,778

Одржавање софтвера за евиденцију 
основних средстава

1.2.17 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

12
2019

Консултантске услуге из области јавних 
набавки
500,000

По годинама: 
2019-500,000

Консултантске услуге из области јавних 
набавки

1.2.18 3
2019

5
2019

отворени 
поступак

12
2019

Истраживање јавног мњења о реформама 
јавне управе
4,166,666

По годинама: 
2019-4,166,666

Истраживање јавног мњења о реформама 
јавне управе

1.2.19 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

12
2019

Консултантске услуге-уређење билтена166,666

По годинама: 
2019-166,666

Консултантске услуге-уређење билтена
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1.2.20 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

Услуга израде апликације огласне табле у 
циљу информисања запослених у јавној 
управи о активностима у оквиру реформи 
јавне упарве

30,333,333

По годинама: 
2019-30,333,333

Услуга израде апликације огласне табле у 
циљу информисања запослених у јавној 
управи о активностима у оквиру реформи 
јавне упарве

1.2.21 5
2019

7
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2020

Услуга продукције, снимања фото и видео 
материјала и монтажа
2,166,666

По годинама: 
2019-1,083,333

2020-1,083,333

Услуга продукције, снимања фото и видео 
материјала и монтажа

1.2.22 9
2019

12
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Услуге дизајнирања и одржавања налога 
МДУЛС-а на друштвеним мрежама
2,750,000

По годинама: 
2019-2,000

2020-2,748,000

Услуге дизајнирања и одржавања налога 
МДУЛС-а на друштвеним мрежама

1.2.23 6
2019

8
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2019

Услуге дизајнирања, припреме за штампу и 
штампање
1,416,666

По годинама: 
2019-1,416,666

Услуге дизајнирања, припреме за штампу и 
штампање

1.2.24 2
2019

3
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2020

Услуге прес клипинга750,000

По годинама: 
2019-462,500

2020-287,500

Услуге прес клипинга

1.2.25 7
2019

9
2019

отворени 
поступак

12
2019

Услуге анализе стања дигиталних вештина 
грађана у коришћењу сервиса електронске 
управе

500,000

По годинама: 
2019-500,000

Услуге анализе стања дигиталних вештина 
грађана у коришћењу сервиса електронске 
управе

1.2.26 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

6
2019

Анализа могућности поверавања послова 
републичких инспекција са упоредним 
праксама у ЕУ

4,000,000

По годинама: 
2019-4,000,000

Анализа могућности поверавања послова 
републичких инспекција са упоредним 
праксама у ЕУ

1.2.27 6
2019

8
2019

отворени 
поступак

11
2019

Модели унапређења система анализе 
ризика републичких инспекција и израда 
препорука за боље е-пословање и 
извештавање

4,500,000

По годинама: 
2019-4,500,000

Модели унапређења система анализе 
ризика републичких инспекција и израда 
препорука за боље е-пословање и 
извештавање

1.2.28 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Припрема и штампа измењеног и допуњеног 
издања Приручника за полагање државног 
стручног испита

416,666

По годинама: 
2019-416,666

Припрема и штампа измењеног и допуњеног 
издања Приручника за полагање државног 
стручног испита
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1.2.29 8
2019

9
2019

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2019

Припрема и штампа измењеног и допуњеног 
издања Приручника за полагање посебног 
стручног испита за матичара

58,333

По годинама: 
2019-58,333

Припрема и штампа измењеног и допуњеног 
издања Приручника за полагање посебног 
стручног испита за матичара

1.2.30 11
2019

1
2020

отворени 
поступак

12
2020

Услуга одржавања и унапређења 
апликативног софтвера са модулима за 
подршку управном одлучивању, 
организовању и спровођењу стручних 
испита и вођењу евиденције о положеним 
испитима

10,000,000

По годинама: 
2019-

2020-10,000,000

Услуга одржавања и унапређења 
апликативног софтвера са модулима за 
подршку управном одлучивању, 
организовању и спровођењу стручних 
испита и вођењу евиденције о положеним 
испитима

1.2.31 10
2019

12
2019

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2020

ЗЈН: 36.1.2); Остале напомене:

Одржавање и унапређење Регистра 
матичних књига
19,166,666

По годинама: 
2019-166,666

2020-19,000,000

Одржавање и унапређење Регистра 
матичних књига

1.2.32 9
2019

12
2019

отворени 
поступак

12
2020

Одржавање и унапређење Јединственог 
бирачког списка и Регистра политичких 
странака

7,000,000

По годинама: 
2019-41,667

2020-6,958,333

Одржавање и унапређење Јединственог 
бирачког списка и Регистра политичких 
странака

1.2.33 6
2019

9
2019

отворени 
поступак

9
2020

Одржавање и унапређење апликације 
Посебног бирачког списка националних 
мањина и Регистра националних савета

4,000,000

По годинама: 
2019-478,334

2020-3,521,666

Одржавање и унапређење апликације 
Посебног бирачког списка националних 
мањина и Регистра националних савета

1.2.34 4
2019

6
2019

отворени 
поступак

8
2019

Анализа примене прописа у области 
слободе удруживања
625,000

По годинама: 
2019-625,000

Анализа примене прописа у области 
слободе удруживања

1.2.35 7
2019

9
2019

отворени 
поступак

11
2019

Анализа примене прописа у области 
заштите људских и мањинских права
625,000

По годинама: 
2019-625,000

Анализа примене прописа у области 
заштите људских и мањинских права

1.2.36 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

Услуга израде упоредно-правне анализе 
описа радних места у јавном сектору у 
земљама у окружењу и у Републици Србији

416,666

По годинама: 
2019-416,666

Услуга израде упоредно-правне анализе 
описа радних места у јавном сектору у 
земљама у окружењу и у Републици Србији
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1.2.37 2
2019

4
2019

отворени 
поступак

12
2019

Услуга израде упоредно-правне анализе 
постојећег радноправног статуса 
функционера у земљама у окружењу и у 
Републици Србији

416,666

По годинама: 
2019-416,666

Услуга израде упоредно-правне анализе 
постојећег радноправног статуса 
функционера у земљама у окружењу и у 
Републици Србији

Место и датум:
М.П.

Државни секретар Зоран Касаловић

Овлашћено лице:

П.О. МИНИСТРА

Одговорно лице:
_______________________________
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