План јавних набавки за 2020. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020. годину

Министарство државне управе и локалне самоуправе

10-Jan-20

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењ ена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључењ а извршењ а
уговора
уговора

398,108,101

Укупно
2020

332,183,645

2021
2022

59,024,760
6,949,680
248,466,470

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Набавка рачунарског материјала - тонери

Набавка
5,698,716рачунарског материјала - тонери

По годинама:

отворени
поступак

3
2020

5
2020

5
2022

отворени
поступак

6
2020

6
2020

6
2021

отворени
поступак

3
2020

5
2020

12
2020

2020-1,424,679
2021-2,849,358
2022-1,424,679

1.1.2

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Набавка рачунарског материјала -тонери
(ЦЈН 2019)

централизована јавна набавка
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Набавка
1,864,176рачунарског материјала -тонери
(ЦЈН 2019)

По годинама:
2020-932,080
2021-932,080

1.1.3

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Набавка рачунарске опреме-хардвер (чија
појединачна вредност не прелази износ од
500.000)

прикључење оквирном споразуму 10/2019
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Набавка
5,004,165рачунарске опреме-хардвер (чија
појединачна вредност не прелази износ од
500.000)

По годинама:
2020-5,004,165
Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:

Датум штампе: 10-Jan-20

централизована јавна набавка
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
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1.1.4

Набавка канцеларијског намештаја

Набавка
1,454,649канцеларијског намештаја

По годинама:

отворени
поступак

3
2020

5
2020

5
2021

отворени
поступак

3
2020

9
2020

12
2020

отворени
поступак

10
2020

10
2020

10
2021

отворени
поступак

7
2020

8
2020

8
2021

отворени
поступак

2
2020

4
2020

12
2020

отворени
поступак

2
2020

4
2020

12
2020

отворени
поступак

1
2020

3
2020

10
2020

2020-727,324
2021-727,325

1.1.5

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Набавка превозних средстава

централизована јавна набавка
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Набавка
8,200,000превозних средстава

По годинама:
2020-8,200,000

1.1.6

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Набавка канцеларијског материјала (ЦЈН
2019)

централизована јавна набавка
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Набавка
1,244,392канцеларијског материјала (ЦЈН
2019)

По годинама:
2020-622,196
2021-622,196

1.1.7

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Набавка горива и мазива по партијама (ЦЈН
2019)

прикључење оквирном споразуму 7/2019
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Набавка
7,752,206горива и мазива по партијама (ЦЈН
2019)

По годинама:
2020-3,876,103
2021-3,876,103

1.1.8

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:
Набавка тонера

прикључење оквирном споразуму 1/2019
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Набавка
916,666 тонера

По годинама:
2020-916,666

1.1.9

Набавка електронске и фотографске опреме Набавка
194,000 електронске и фотографске опреме

По годинама:
2020-194,000

1.1.10

Набавка препарата за сузбијање ларви
комараца на територији Републике СрбијеЦентрална Србија за 2020. годину

Набавка
препарата за сузбијање ларви
205,937,500
комараца на територији Републике СрбијеЦентрална Србија за 2020. годину

По годинама:
2020-205,937,500

Датум штампе: 10-Jan-20

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 2 од 11

1.1.11

Набавка комуникационе опреме

Набавка
1,200,000комуникационе опреме

По годинама:

отворени
поступак

7
2020

9
2020

12
2020

отворени
поступак

3
2020

5
2020

12
2020

отворени
поступак

3
2020

5
2020

5
2022

2020-1,200,000

1.1.12

Пројекат осавремењивања сале за састанке Пројекат
9,000,000осавремењивања сале за састанке

По годинама:
2020-9,000,000
149,641,631

услуге
1.2.1

Услуге одржавања и поправке (одржавање
рачунарске опреме -рачунара, штампача и
комуникационе опреме -само за опрему која
није била предмет ЦЈН у 2019. години или је
набављена у 2019. години)

Услуге
одржавања и поправке (одржавање
2,402,000
рачунарске опреме -рачунара, штампача и
комуникационе опреме -само за опрему која
није била предмет ЦЈН у 2019. години или је
набављена у 2019. години)

По годинама:
2020-628,000
2021-1,136,000
2022-638,000
Напомена:
Централизована набавка:

1.2.2

централизована јавна набавка
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уговор се закључује
по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО;
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Услуге одржавања и поправке рачунарске
Услуге
одржавања и поправке рачунарске
8
8
8
1,562,500
отворени
опреме -рачунара, штампача и
опреме -рачунара, штампача и
2020
2020
2021
поступак
комуникационе опреме, по партијама (само комуникационе опреме, по партијама (само
за опрему која није била предмет цјн у 2018. за опрему која није била предмет цјн у 2018.
години или је набављена у 2018. години)
години или је набављена у 2018. години)

По годинама:
2020-781,250
2021-781,250
Напомена:
Централизована набавка:

1.2.3

Остале напомене:
Услуге осигурања возила

прикључење оквирном споразуму 8/2019
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: прикључење
оквирном споразуму 8/2019;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Услуге
осигурања возила
3
5
5
1,059,117
отворени
2020
2020
2022
поступак
По годинама:
2020-264,779
2021-529,559
2022-264,779

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:

Датум штампе: 10-Jan-20

Уговор се закључује по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уговор се закључује
по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 3 од 11

1.2.4

Услуга осигурања возила (ЦЈН 2018)

Услуга
693,600осигурања возила (ЦЈН 2018)

По годинама:

отворени
поступак

2
2020

2
2020

2
2021

2020-693,600
Напомена:
Централизована набавка:

1.2.5

Остале напомене:
Услуге осигурања запослених

прикључење оквирном споразуму 5/2018
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: прикључење
оквирном споразуму 5/2018;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Услуге
осигурања запослених
3
5
5
1,839,000
отворени
2020
2020
2022
поступак
По годинама:
2020-844,500
2021-919,500
2022-75,000

Напомена:
Централизована набавка:

1.2.6

Остале напомене:
Услуге осигурања запослених (ЦЈН 2018)

Уговор се закључује по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уговор се закључује
по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Услуге
осигурања запослених (ЦЈН 2018)
5
5
5
1,155,422
отворени
2020
2020
2021
поступак
По годинама:
2020-1,155,422

Напомена:
Централизована набавка:

1.2.7

Остале напомене:
Услуге осигурања имовине

прикључење оквирном споразуму 6/2018
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: прикључење
оквирном споразуму 6/2018;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Услуге
3
5
5
500,000осигурања имовине
отворени
2020
2020
2022
поступак
По годинама:
2020-250,000
2021-250,000
2022-

Напомена:
Централизована набавка:

1.2.8

Остале напомене:
Електронске комуникационе услуге -услуге
преноса путем оптичких влакана

Уговор се закључује по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уговор се закључује
по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Електронске
комуникационе услуге -услуге
2
4
4
450,000
отворени
преноса путем оптичких влакана
2020
2020
2022
поступак

По годинама:
2020-50,000
2021-50,000
2022-350,000

Напомена:
Централизована набавка:
Остале напомене:

Датум штампе: 10-Jan-20

Уговор се закључује по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уговор се закључује
по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО;
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
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1.2.9

Електронске комуникационе услуге -услуге
преноса путем оптичких влакана (ЦЈН 2019)

Електронске
комуникационе услуге -услуге
500,000
преноса путем оптичких влакана (ЦЈН 2019)

По годинама:

отворени
поступак

1
2020

1
2020

1
2021

2020-150,000
2021-350,000
Напомена:
Централизована набавка:

1.2.10

прикључење оквирном споразуму 4/2019
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: прикључење
оквирном споразуму 4/2019;
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Електронске комуникационе услуге-мобилна Електронске
комуникационе услуге-мобилна
3
5
5
4,800,000
отворени
телефонија
телефонија
2020
2020
2022
поступак

По годинама:
2020-1,000,000
2021-2,300,000
2022-1,500,000

Напомена:
Централизована набавка:

1.2.11

Уговор се закључује по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Уговор се закључује
по спроведеном отвореном поступку са циљем закључења Оквирног споразума од стране УЗЗПРО;
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;
Услуге осигурања возила која су набављена Услуге
10
11
11
285,000осигурања возила која су набављена
поступак јавне
у 2019. години
у 2019. години
2020
2020
2021
набавке мале

вредности

По годинама:
2020-285,000
2021-

1.2.12

Напомена:
Услуге осигурања возила која се набављају
у 2020. години

за возила која су осигурана по нашој набавци (купљена су 2019.) а нису пријављена у ЦЈН-5 возила
Услуге
285,000осигурања возила која се набављају
поступак јавне
у 2020. години
набавке мале

6
2020

7
2020

9
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2020

12
2020

12
2021

отворени
поступак

3
2020

6
2020

6
2021

вредности

По годинама:
2020-285,000
2021-

1.2.13

Напомена:
Услуга осигурања имовине

возила која ће тек бити купљена 2020. године а нису пријављена у ЦЈН-5 возила
Услуга
150,000осигурања имовине

По годинама:
2020-150,000
2021-

1.2.14

Напомена:
Набавка услуга агенције за посредовање
при резервацији хотелског смештаја и при
куповини путних карата

за опрему која је набављена почев од 1. јануара 2019.
Набавка
5,000,000услуга агенције за посредовање
при резервацији хотелског смештаја и при
куповини путних карата

По годинама:
2020-2,083,333
2021-2,916,667
Напомена:
Остале напомене:
Датум штампе: 10-Jan-20

набавка планирана за услуге хотелског смештаја у земљи и иностранству и за услуге превоза у земљи и иностранству
тип набавке: оквирни споразум;
Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.15

Услуге превођења

Услуге
превођења
5,050,000

По годинама:

отворени
поступак

4
2020

7
2020

7
2021

отворени
поступак

2
2020

3
2020

3
2021

2020-1,683,333
2021-3,366,667

1.2.16

Напомена:
Остале напомене:
Услуге организовања скупова, округлих
столова и других догађаја

набавка планирана за услуге писаног,симултаног и консекутивног превођења
тип набавке: оквирни споразум;
Услуге
организовања скупова, округлих
5,268,333
столова и других догађаја

По годинама:
2020-4,390,278
2021-878,055
Напомена:

1.2.17

Остале напомене:
Услуге систематског прегледа запослених

набавка планирана за потребе организовања конференција, јавних расправа, саопштења за јавност, прослава јубилеја из делокруга рада
Министарства, прославе Дана матичара и сл.
тип набавке: оквирни споразум;
Услуге
систематског прегледа запослених
4
4
12
1,195,000
поступак јавне
2020
2020
2020
набавке
мале
По годинама:

вредности

2020-1,195,000

1.2.18

Напомена:
Остале напомене:
Услуге обавезног прегледа возача

Услуге из Прилога 2 ЗЈН. Циљ поступка је закључење оквирног споразума.
тип набавке: оквирни споразум;
Услуге
25,000 обавезног прегледа возача

По годинама:
2020-25,000

1.2.19

Напомена:
Услуге одржавања софтвера за буџетско
рачуноводство

Услуге из Прилога 2 ЗЈН
Услуге
666,666одржавања софтвера за буџетско
рачуноводство

По годинама:
2020-333,333
2021-333,333

1.2.20

Напомена:
Остале напомене:
Услуге сервисирања службених возила

набавка планирана за одржавање рачуноводственог и кадровског софтвера
ЗЈН: 36.1.2);
Услуге
сервисирања службених возила
4,166,666

По годинама:
2020-2,777,777

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2020

1
2020

12
2020

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

3
2020

5
2020

5
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2020

3
2020

3
2021

11
2020

11
2021

2021-1,388,889

1.2.21

Напомена:
Остале напомене:
Одржавање електронске писарнице и
набавка лиценци за електронску писарницу

набавка планирана за редовно сервисирање и поправке службених аутомобила возила МДУЛС И Управни инспекторат
тип набавке: оквирни споразум;
Одржавање
електронске писарнице и
9
3,333,333
преговарачки
набавка лиценци за електронску писарницу
2020
поступак без

објављивања
позива за
подношење
понуда

По годинама:
2020-1,041,666
2021-2,291,667

Остале напомене:
Датум штампе: 10-Jan-20

ЗЈН: 36.1.2);
Апликација Управе за јавне набавке
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1.2.22

Набавка услуге вршења родне анализе
расхода и издатака за 2019. годину

Набавка
416,666 услуге вршења родне анализе
расхода и издатака за 2019. годину

По годинама:

отворени
поступак

1
2020

3
2020

5
2020

отворени
поступак

1
2020

3
2020

10
2020

2020-416,666

1.2.23

Набавка услуга у циљу спровођење
програма за сузбијање ларви комараца на
територији Републике Србије-централна
Србија за 2020. годину, по партијама
1. Надзор и мониторинг стручне куће за
спровођење програма сузбијања ларви
комараца на територији Републике Србијецентрална Србија за 2020. годину
2. Испитивања препарата за третирање
ларви комараца
3. Апликација препарата за третирање
ларви комараца

Набавка
услуга у циљу спровођење
39,850,000
програма за сузбијање ларви комараца на
територији Републике Србије-централна
Србија за 2020. годину, по партијама
1. Надзор и14,250,000
мониторинг стручне куће за
спровођење програма сузбијања ларви
комараца на територији Републике Србијецентрална Србија за 2020. годину
2. Испитивања
600,000
препарата за третирање
ларви комараца
3. Апликација
25,000,000
препарата за третирање
ларви комараца

По годинама:
2020-39,850,000
Напомена:

1.2.24

Остале напомене:
Услуге фиксне телефоније -Коче Поповића,
Дечанска и Бирчанинова

Партија 1- Надзор и мониторинг стручне куће за спровођење програма сузбијања ларви комараца на територији Републике Србије-централна
Србија за 2020. годину;Партија 2- Испитивања препарата за третирање ларви комараца;Партија 3- Апликација препарата за третирање ларви
комараца
тип набавке: обликована по партијама;
Услуге
фиксне телефоније -Коче Поповића,
1
1
1
1,500,000
поступак јавне
Дечанска и Бирчанинова
2020
2020
2021
набавке мале

вредности

По годинама:
2020-1,250,000
2021-250,000

1.2.25

Одржавање софтвера за евиденцију
основних средстава

Одржавање
софтвера за евиденцију
166,666
основних средстава

По годинама:

отворени
поступак

12
2020

1
2021

1
2022

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2020

3
2020

3
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2020

8
2020

8
2021

20202021-152,778
2022-13,888

1.2.26

Одржавање сајта и хостовање андроид
апликације Скип Центра

Одржавање
сајта и хостовање андроид
46,666
апликације Скип Центра

По годинама:
2020-31,110
2021-15,556

1.2.27

Одржавање интернет презентације и
хостовање сајта МДУЛС-а

Одржавање
интернет презентације и
250,000
хостовање сајта МДУЛС-а

По годинама:
2020-83,333
2021-166,667

Датум штампе: 10-Jan-20
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1.2.28

Креирање кампања за промоцију рада
министарства

Креирање
2,083,333 кампања за промоцију рада
министарства

По годинама:

отворени
поступак

2
2020

3
2020

12
2020

отворени
поступак

2
2020

4
2020

12
2020

отворени
поступак

3
2020

5
2020

12
2020

отворени
поступак

5
2020

7
2020

7
2021

отворени
поступак

10
2020

12
2020

12
2021

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2020

4
2020

12
2020

2020-2,083,333

1.2.29

Креирање садржаја за огласну таблу

Креирање
666,666 садржаја за огласну таблу

По годинама:
2020-666,666

1.2.30

Унапређење апликације огласна табла

Унапређење
апликације огласна табла
6,000,000

По годинама:
2020-6,000,000

1.2.31

Услуга продукције, снимања фото и видео
материјала и монтажа

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

По годинама:
2020-1,083,333
2021-1,083,333

1.2.32

Услуга дизајнирања и одржавања налога
МДУЛС-а на друштвеним мрежама

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

По годинама:
20202021-2,750,000

1.2.33

Услуге штампања, по партијама
1. Услуге дизајнирања, припреме за штампу
и штампање
2. Припрема и штампа измењеног и
допуњеног издања Приручника за полагање
државног стручног испита
3. Издавање Приручника за полагање
посебног стручног испита за матичара
4. Услуге штампања законских,
подзаконских аката и другог штампаног
материјала

Услуге
штампања, по партијама
2,200,000
1. Услуге дизајнирања,
1,416,666 припреме за штампу
и штампање
2. Припрема и408,334
штампа измењеног и
допуњеног издања Приручника за полагање
државног стручног испита
3. Издавање Приручника
25,000
за полагање
посебног стручног испита за матичара
4. Услуге штампања
350,000законских, подзаконских
аката и другог штампаног материјала

По годинама:
2020-2,200,000

Напомена:

1.2.34

Остале напомене:
Услуге прес клипнига

Партија 1- Услуге дизајнирања, припреме за штампу и штампање;Партија2-Припрема и штампа измењеног и допуњеног издања Приручника за
полагање државног стручног испита;Партија 3-Издавање Приручника за полагање посебног стручног испита за матичара;Партија 4- Услуге
штампања законских, подзаконских аката и другог штампаног материјала
тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;
Услуге
2
3
3
800,000прес клипнига
отворени
2020
2020
2021
поступак
По годинама:
2020-533,333
2021-266,667

Датум штампе: 10-Jan-20
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1.2.35

Услуга анализе стања дигиталних вештина
грађана у коришћењу услуга електронске
управе

Услуга
500,000анализе стања дигиталних вештина
грађана у коришћењу услуга електронске
управе

отворени
поступак

6
2020

7
2020

10
2020

отворени
поступак

4
2020

5
2020

11
2020

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2020

1
2020

1
2021

отворени
поступак

4
2020

5
2020

11
2020

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

11
2020

12
2020

12
2021

отворени
поступак

1
2020

3
2020

12
2020

отворени
поступак

11
2020

1
2021

1
2022

отворени
поступак

7
2020

8
2020

9
2020

По годинама:
2020-500,000

1.2.36

Израда нових модела за вредновање рада
републичких инспекција

Израда
нових модела за вредновање рада
3,333,333
републичких инспекција

По годинама:
2020-3,333,333

1.2.37

Услуга хостинга унапређења и одржавања
сајта Координационе комисије за
инспекцијски надзор

Услуга
416,666хостинга унапређења и одржавања
сајта Координационе комисије за
инспекцијски надзор

По годинама:
2020-347,222
2021-69,444

1.2.38

Израда мобилних видео садржаја у циљу
унапређења пословања малих и средњих
предузећа

Израда
мобилних видео садржаја у циљу
1,250,000
унапређења пословања малих и средњих
предузећа

По годинама:
2020-1,250,000

1.2.39

Одржавање и унапређење Регистра
матичних књига

Одржавање
20,116,666 и унапређење Регистра
матичних књига

По годинама:
20202021-20,166,666

1.2.40

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

ЗЈН: 36.1.2);
Услуга
унапређења апликативног софтвера
10,000,000
са модулима за подршку управном
одлучивању, организовању и спровођењу
стручних испита и вођењу евиденције о
положеним испитима

По годинама:
2020-10,000,000

1.2.41

Одржавање и унапређење Јединственог
бирачког списка и Регистра политичких
странака

Одржавање
7,000,000 и унапређење Јединственог
бирачког списка и Регистра политичких
странака

По годинама:
20202021-4,316,666
2022-2,683,334

1.2.42

Промоција толеранције -снимање спота за
промоцију толеранције у области
националних мањина

Промоција
700,000 толеранције -снимање спота за
промоцију толеранције у области
националних мањина

По годинама:
2020-700,000
Датум штампе: 10-Jan-20
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1.2.43

Упоредно правна анализа у области
слободе удруживања са посебним освртом
на регистрацију удружења

Упоредно
625,000 правна анализа у области
слободе удруживања са посебним освртом
на регистрацију удружења

отворени
поступак

3
2020

4
2020

5
2020

отворени
поступак

7
2020

9
2020

9
2021

отворени
поступак

2
2020

3
2020

5
2020

По годинама:
2020-625,000

1.2.44

Одржавање и унапређење апликације
Посебног бирачког списка националне
мањине и Регистра националних савета

Одржавање
4,000,000 и унапређење апликације
Посебног бирачког списка националне
мањине и Регистра националних савета

По годинама:
2020-711,666
2021-3,288,334

1.2.45

Консултантске услуге за израду три
упоредно-правне анализе, по партијама
1. Израда упоредно-правне анализе са
стањем у земљама у окружењу и земљама
ЕУ са циљем дефинисања правца
кадровског планирања у јавном сектору
2. Израда упоредно-правне анализе као за
даљу професионализацију државних
службеника на положају и јачање
управљачке одговорности
3. Израда упоредно-правне анализе са
стањем у земљама у окружењу и земљама
ЕУ са циљем вредновања рада лица која
раде на помоћно-пратећим и техничким
пословима

Консултантске
услуге за израду три
1,000,000
упоредно-правне анализе, по партијама
1. Израда упоредно-правне
333,333
анализе са
стањем у земљама у окружењу и земљама
ЕУ са циљем дефинисања правца
кадровског планирања у јавном сектору
2. Израда упоредно-правне
333,333
анализе као за
даљу професионализацију државних
службеника на положају и јачање
управљачке одговорности
3. Израда упоредно-правне
333,334
анализе са
стањем у земљама у окружењу и земљама
ЕУ са циљем вредновања рада лица која
раде на помоћно-пратећим и техничким
пословима

По годинама:
2020-1,000,000
Напомена:

1.2.46

Партија 1-Израда упоредно-правне анализе са стањем у земљама у окружењу и земљама ЕУ са циљем дефинисања правца кадровског
планирања у јавном сектору;Партија 2- Израда упоредно-правне анализе као за даљу професионализацију државних службеника на положају и
јачање управљачке одговорности;Партија 3-Израда упоредно-правне анализе са стањем у земљама у окружењу и земљама ЕУ са циљем
вредновања рада лица која раде на помоћно-пратећим и техничким пословима
Остале напомене:
тип набавке: обликована по партијама;
Услуга израде и одржавања апликације базе Услуга
израде и одржавања апликације базе
2
4
6
1,416,666
отворени
података за Oпшти каталог радних места у
података за Oпшти каталог радних места у
2020
2020
2020
поступак
јавном сектору
јавном сектору

По годинама:
2020-1,416,666

Датум штампе: 10-Jan-20
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Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:
Бранко Ружић

Одговорно лице:
_______________________________
Бранко Ружић
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