
 

Извештај Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Подаци о уговорима у поступцима јавне набавке – II квартал 
Добављач Датум 

закључења 
уговора 

Врста 
предмета 

Предмет уговора Процењена 
вредност без 

пдв 

Уговорена 
вредност без 

пдв 

Уговорена 
вредност са 

пдв 

 
Основ ЗЈН 

 
Бит Импекс доо 

 
8. мај 2018. 

 
услуге 

Услуге одржавања 
софтвера 

 
580.000 

 
579.960 

 
695.952 

 
преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

Група 
понуђача: 
Удружење 
балкански 
центар за 

регулаторну 
реформу и 

Национална 
алијанса за 

локални 
економски 

развој (НАЛЕД) 

 
17. мај 2018. 

 
услуге 

Услуга израде 
функционалне 

анализе републичких 
инспекција са 

анализом капацитета 

 
3.837.500 

 
3.675.000 

 
4.410.000 

отворени 
поступак 

 
Група 

понуђача: 
Аероклуб доо и 

Arsico doo 

 
2. јун 2018. 

 
услуге 

 
Услуге агенције за 
посредовање при 

резервацији 
хотелског смештаја и 
при куповини авио 

карата 

 
6.033.333 

 
6.033.333 

 
7.240.000 

 
отворени 
поступак 



 
Група 

понуђача: 
Eurocontract 

doo и 
Конгресни 
сервисни 

центар 

 
15. јун 2018. 

 
услуге 

Услуге превођења  
6.706.666 

 
6.706.666 

 
8.048.000 

 
отворени 
поступак 

 
 

Prosmart doo 

 
 

18. април 2018. 

 
 

услуге 

Пружање услуге 
израде одржавања и 
хостовања интернет 
презентације МДУЛС 

 
916.666 

 
950.000 

 
1.140.000 

 
јавна набавка 

мале вредности 

 
Народна банка 

Србије 

 
 

8. мај 2018. 

 
 

услуге 

Набавка образаца уверења о 
положеном државном 

стручном испиту за 
кандидате са средњим 

образовањем, уверења о 
положеном државном 

стручном испиту за 
кандидате са високим 

образовањем, уверења о 
положеном испиту за 

инспектора, уверења о 
положеном посебном 

стручном испиту за матичара 
и решења о давању 

овлашћења за обављање 
послова матичара 

 
 

979.166 

 
 

485.500 

 
 

582.600 

 
 

члан 39 став 2 

 
 

Generali 
osiguranje Srbija 

 
 

4. мај 2018. 

 
 

услуге 

 
 

Осигурање 
запoслених у случају 
смрти услед незгоде, 

трајног 
инвалидитета, 

трошкова лечења и 
дневне накнаде 

 
 

580.000 

 
 

577.430 

 
 

606.301 

 
 

централизована 
јавна набавка 



Smart trade doo  
11. мај 2018. 

 
добра 

Набавка 
канцеларијске 

опреме 

 
150.000 

 
148.800 

 
178.560 

 
члан 39 став 2 

Hygiene Service 
2AM 

11. мај 2018. добра Набавка освеживача 
просторија 

 
250.000 

 
249.750 

 
299.700 

 
члан 39 став 2 

Original doo 
I&D COM 

Aigo business 
system 

11. мај 2018. 
14. мај 2018. 
17. мај 2018. 

 
добра 

Набавка тонера  
500.000 

 
421.000 

 
505.200 

 
члан 39 став 2 

Agena doo 
E-Disti doo 

Tehnomanija 
doo 

18. мај 2018. 
21. мај 2018. 
23. мај 2018. 

 
добра 

 
Набавка електронске 

и фотографске 
опреме 

 
500.000 

 
433.448 

 
520.137 

 
члан 39 став 2 

Triglav 
osiguranje 

 
21. мај 2018. 

 
услуге 

Допунско и путно 
осигурање 

 
250.000 

 
196.474 

 
235.769 

 
члан 39 став 2 

Agrohim & 
Kemoimpex doo 

 
28. мај 2018. 

 
добра 

Набавка гума за 
службена возила 

 
250.000 

 
183.198 

 
219.838 

 
члан 39 став 2 

GMT Company 
SWA TIM 

 
29. мај 2018. 

 
добра 

Набавка ситног 
инвентара 

 
50.000 

 
41.270 

 
49.524 

 
члан 39 став 2 

Grafo trade doo  
12. јун 2018. 

 
добра 

Набавка потрошног 
материјала 

 
65.000 

 
63.505 

 
76.206 

 
члан 39 став 2 

Vatroival doo 16. јун 2018. услуге Услуге вођења 
послова из области 
заштите од пожара 

125.000 117.600 141.120 члан 39 став 2 

Политика 
Дневник 

21. јун 2018. услуге Услуге објављивања 
огласа 

83.333 53.000 63.600 члан 39 став 2 

НИС ад 13. јун 2018. добра Набавка бензина 
Evro premium BMB 95 

1.833.376 1.833.376 2.200.051 централизована 
јавна набавка 



Aigo Business 
system doo 

30. април 2018. добра Набавка тонера – 
партија 3 

 895.938 1.075.125,60 централизована 
јавна набавка 

Група 
понуђача: 

Informatika doo 
и ITS Network 

doo 

3. мај 2018. добра Набавка тонера – 
партија 5 

 1.226.954 1.472.344,80 централизована 
јавна набавка 

Dikti line doo 26. април 2018. добра Набавка тонера – 
партија 6 

 14.160 16.992 централизована 
јавна набавка 

I&D COM doo 30. април 2018. добра Набавка тонера – 
партија 10 

 113.835 136.602 централизована 
јавна набавка 

Aigo Business 
system doo 

25. јун 2018. добра Набавка рачунарске 
опреме – хардвер 
(чија појединачна 

вредност не прелази 
износ од 500.000) – 

партија 13 

 35.770 42.924 централизована 
јавна набавка 

Група 
понуђача: 
Comtrade 

system 
integration doo 

и Tecnicom 
Informatika doo 

27. јун 2018. добра Набавка рачунарске 
опреме – хардвер 
(чија појединачна 

вредност не прелази 
износ од 500.000) – 

партија 26 

 294.600 353.520 централизована 
јавна набавка 

Група 
понуђача: KING 
ICT doo и Aigo 

Business system 
doo 

26. јун 2018 добра Набавка рачунарске 
опреме – хардвер 
(чија појединачна 

вредност не прелази 
износ од 500.000) – 

партија 11 

 301.500 361.800 централизована 
јавна набавка 



Група 
понуђаћа: 

Информатика 
ад и ITS 

NETWORK doo 

25. јун 2018 добра Набавка рачунарске 
опреме – хардвер 
(чија појединачна 

вредност не прелази 
износ од 500.000) – 

партија 6 

 132.720 159.264 централизована 
јавна набавка 

Група 
понуђача: 

Oblak 
tehnologije doo 
и Ewe comp doo 
и Nepo system 

доо 

26. јун 2018 добра Набавка рачунарске 
опреме – хардвер 
(чија појединачна 

вредност не прелази 
износ од 500.000) – 

партија 3 

 3.117.345 3.740.814 централизована 
јавна набавка 

Malex-city copy 
service doo 

21. јун 2018 добра Набавка рачунарске 
опреме – хардвер 
(чија појединачна 

вредност не прелази 
износ од 500.000) – 

партија 17 

 1.696.000 2.035.200 централизована 
јавна набавка 

Група 
понуђача: Гај-
инжењеринг 

доо и Matis doo 

26. јун 2018. добра Набавка 
канцеларијског 

намештаја са 
испоруком у 

Београду – партија 1 

 1.195.636 1.434.763 централизована 
јавна набавка 

 


