Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-430/2021-08/11
Датум: 6. децембар 2021. године
Макензијева 41
Београд

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ

Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Врста
поступк
а

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
6/2020

ЦЈН
6/2020

ЦЈН
4/2020

ЈНМВ
05/2019

Предмет
уговора

Набавка
фотокопир
папира А4

Добављач

Aigo
Business
System d.o.o.
из Београда

Број и датум
уговора

404-201/202108/2
22. јануар 2021.
година

Обавезно
осигурање
возила

Компанија
"Дунав
осигурање"
а.д.о.
из Београда

404-198/202108/2
15. јануар 2021.
година

Каско
осигурање
возила

Компанија
"Дунав
осигурање"
а.д.о.
из Београда

404-199/202108/2
15. јануар 2021.
година

набавка
услуга
мобилне
телефоније

Предузеће за
телекомуник
ације
„ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА“
а.д.
из Београда

404-208/202108/2
21. јануар
2021. година

„Ауто Чачак
Промет“
д.о.о.
из Чачка

404-253/202108/1
28. јануар 2021.
година

Одржавање
возила
марке
Шкода
фабиа

Вредност уговора са ПДВ
и без ПДВ, важење
уговора

Преостала
вредност по
уговору са
ПДВ на дан 30.
новембар 2021.
године

вредност уговора је
251.055,00 динара без
ПДВ (301.266,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније до
31. децембра 2020. године

уговор
реализовану
целости
8. фебруара
2021. године

вредност уговора је
233.982,00 динара без
ПДВ (245.681,10 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана од дана
регистрације сваког
возила

задње плаћање
по уговору
3.новембра
2021. године
преостало
нереализовано
56.433,10
динара са ПДВ

вредност уговора је
255.388,00 динара без
ПДВ (268.157,40 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана од дана
регистрације сваког
возила
вредност уговора је
1.000.000,00 динара без
ПДВ, односно
1.200.000,00 динара са
ПДВ
уговор важи 12 месеци
односно до истека
финансијских средстава
вредност уговора је
158.333,33 динара без
ПДВ (190.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза или 12
месеци

уговор
реализовану
целости
3.новембра
2021. године

преостало на
уговору
464.625,82
динара са ПДВ

преостало на
уговору
33.632,47
динара са ПДВ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ЦЈН
3/2020

набавка
услуга
интернета

Предузеће за
телекомуник
ације
„ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА“
а.д.
из Београда

ЦЈН
7/2019

Набавка
хефт
машина,
кламерица,
спајалица,
лепка,
селотејпа

„Новобеогра
дско
књижарско“
д.о.о. из
Београда

ЦЈН
7/2019

Набавка
„Bigz Office
оловки,
Group“ д.о.о.
фломастера из Београда
маркера…

ЦЈН
7/2019

Bigz office
Group d.o.o.
из Београда

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
7/2019

Набавка
спирала и
фолија

Набавка
фасцикли

Набавка
батерија

Набавка
коверти

„Bigz Office
Group“ д.о.о.
из Београда

„Bigz Office
Group“ д.о.о.
из Београда

„Sagittarius“
из Суботице

404-313/202108/2
3. фебруар
2021. година

404-406/202108/2
04. фебруар
2021. година

404-412/202108/2
10. фебруар
2021. година

404-410/202108/2
10. фебруар
2021. година
404-407/202108/2
10. фебруар
2021. година

404-409/202108/2
10. фебруар
2021. година

404-420/202108/2
12. фебруар
2021. година

вредност уговора је
1.250.000,00 динара без
ПДВ, односно
1.500.000,00 динара са
ПДВ
уговор важи 12 месеци,
односно до истека
финансијских средстава
вредност уговора је
15.994,05 динара без ПДВ
(19.191,95 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
30.06.2021. год
вредност уговора је
3.102,48 динара без ПДВ
(3.723,01 динар са ПДВ),
уговор важи до истека
финансијских средстава, а
најкасније 30.06.2021. год
вредност уговора је
9.114,00 динара без ПДВ
(10.937,00 динара са
ПДВ), уговор важи до
30.06.2021. год
вредност уговора је
38.350,80 динара без ПДВ
(46.021,20 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
30.06.2021. год
вредност уговора је
1.120,00 динара без ПДВ
(1.344,00 динара са ПДВ),
уговор важи до истека
финансијских средстава, а
најкасније 30.06.2021. год
вредност уговора је
23.814,40 динара без ПДВ
(28.577,28 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
30.06.2021. год

преостало на
уговору
455.038,01
динара са ПДВ

уговор
реализован у
целости
5. марта 2021.
године
уговор
реализован у
целости
9. марта 2021.
године
уговор
реализован у
целости
9. марта 2021.
године
уговор
реализован у
целости
15. марта 2021.
године
уговор
реализован у
целости
9. марта 2021.
године
уговор
реализован у
целости
8. априла 2021.
године

13.

14.

ЦЈН
10/2019

ЦЈН
1/2019

ЦЈН
15. 10/2019

Набавка
тонера
Cenon

Набавка
бензина

Набавка
тонера за
НР уређаје

ЦЈН
16. 11/2020

Обавезно
осигурање
запослених

ЦЈН
17. 11/2020

Осигурање
запослених
од
хируршких
интервенци
ја и тежих
болести

18.

19.

ЦЈН
10/2019

Набавка
тонера за
Develop
Ineo

ЦЈН
10/2019

Набавка
тонера за
Minolta
уређаје

„MALEX
CITY COPY
SERVICE“
d.o.o.
из Београда

„НИС“ а.д.
Нови Сад
из Новог
Сада

404-497/202108/2
25. фебруар
2021. година

404-583/202108/2
18. март 2021.
година

вредност уговора је
58.500,00 динара без ПДВ,
односно 70.200,00 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 30. јуна
2021. године
вредност уговора је
551.670,00 динара без
ПДВ (662.004,00 динара
са ПДВ), уговор важи док
се финансијски не
потроши или најкасније
до 30. децембра 2021.
године

уговор
реализован у
целости
15. марта 2021.
године
уговор
реализован
задњим
плаћањем
24. августа
2021. године,
преостало на
уговору 4,00
динара са ПДВ

вредност уговора је
394.725,00 динара без
ПДВ (473.670,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
30. јуна 2021. године или
док се финансијски не
потроши

уговор
реализован у
целости
7. априла 2021.
године

"Generali
osiguranje"
а.д.о.

404-642/202108/2
23. март 2021.
година

вредност уговора је
484.720,00 динара без
ПДВ (484.720,00 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана

уговор
реализован у
целости
1. априла 2021.
године

"Generali
osiguranje"
а.д.о.

404-643/2020108/2
23. март 2021.
година

вредност уговора је
645.408,00 динара без
ПДВ (645.408,00 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана

уговор
реализован у
целости
1. априла 2021.
године

Aigo
Business
System d.o.o.
из Београда

404-675/202108/2
22. март 2021.
година

„Информати
ка“ а.д
из Београда

404-728/202108/2
29. март 2021.
година

Предузеће за
трговину и
услуге "Dikti
Line"

404-727/202108/2
29. март 2021.
година

вредност уговора је
30.940,00 динара без ПДВ,
односно 37.128,00 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 30. јуна
2021. године
вредност уговора је
156.600,00 динара без
ПДВ (187.920,00 динара
са ПДВ), уговор важи док
се финансијски не
потроши или најкасније
до 30. јуна 2021. године

уговор
реализован у
целости
6. маја 2021.
године

уговор
реализован у
целости
6. маја 2021.
године

20.

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
21. 10/2019

22.

23.

24.

25.

Набавка
свесака,
блокова,
роковника,
мапа

„Новобеогра
дско
књижарско“
д.о.о. из
Београда

Набавка
CD, USB
мемор
ије,
тастатуре

Предузеће за
посредовање
и промет
„Ивађо“
д.о.о. из
Земуна

ЦЈН
7/2019

Набавка
образаца

ЦЈН
7/2019

Набавка
материјала
та
архивирањ
еи
паковање

ЦЈН
1/2021

ЦЈН
11/2021

Набавка
тонера
Cenon

Набавка
фотокопир
папира А3
и А4

404-741/202108/2
29. март 2021.
година

404-743/202108/2
30. март 2021.
година

„Механопри
нт“ д.о.о. из
Пожеге

404-742/202108/2
30. март 2021.
године

"Winning"
d.o.o.
из Београда

404-726/202108/2
30. март 2021.
година

Network
System
Engineering”
d.o.o. и
„Malex-City
Copy
Service”
d.o.o.
из Београда
група
понуђача:
„OFFICE
TREND“
д.о.о.
„EUROPAPI
ER DUNAV“
д.o.o.
Београд

404-1011/202108/3
28. мај 2021.
година

404-1090/202108/3
16. јун 2021.
година

вредност уговора је
7.076,60,00 динара без
ПДВ (8.492,92 динара са
ПДВ), уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 30. јуна
2021. године
вредност уговора је
34.255,00 динара без ПДВ
(41.106,00 динара са
ПДВ), уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 30. јуна
2021. године
вредност уговора је 3.720,00
динара без ПДВ (4.464,00
динара са ПДВ), уговор

важи док се финансијски
не потроши или најкасније
до 30. јуна 2021. године
вредност уговора је
36.800,00 динара без ПДВ
(44.160,00 динара са
ПДВ), уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 30. јуна
2021. године
вредност уговора је
193.050,00 динара без
ПДВ, односно 231.660,00
динара са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године
вредност уговора је
363.335,00 динара без
ПДВ, односно 436.002,00
динара са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године

уговор
реализован у
целости
18. јуна 2021.
године
уговор
реализован у
целости
6. маја 2021.
године
уговор
реализован у
целости 24.
јуна 2021.
године
уговор
реализован у
целости
29. јуна 2021.
године

уговор
реализован у
целости
15. јуна 2021.
године

уговор
реализован у
целости
7. јула 2021.
године

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ЦЈН
8/2019

ЦЈН
9/2020

ЦЈН
7/2020

група
понуђача:
Одржавање
„БИРО
мултифунк
ПРИНТ
ционалних СИСТЕМИ“
штампача
д.о.о. и
Minolta
„ОРГИНАЛ“
д.о.о.
из Београда

404-1292/202108/4
2. јул 2021.
године

осигурање
имовине

ДДОР Нови
Сад а.д.о.
из Новог
Сада

404-1425/202108/4
16. август 2021.
година

Одржавање
штампача
тип Cenon

група
понуђача:
"Aigo
Business
System"
д.о.о. и
"Malex-City
Copy
Service"
д.о.о. из
Београда

404-1427/202108/4
12. август 2021.
године

404-1436/202108/3
17. август
2021. година

Набавка
одржавања
штампача
тип разно

“Digitron
IST” d.o.o.
из Београда

ЦЈН
13/2021

набавка
бензина

„НИС“ а.д.
Нови Сад
из Новог
Сада

404-1439/202108/3
26. август 2021.
година

OП 45
ЈН7/21

Набавка
софтвера за
Службу за
финансије
и
рачуноводс
тво

Завод за
унапређење
пословања
д.о.о.
Београд

404-1396/202108/14
8. септембар
2021. година

ЦЈН
8/2021

вредност уговора је
400.000,00 динара без
ПДВ (480.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
истека укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније 12 месеци од
дана закључења
вредност уговора је
95.096,00 динара без ПДВ,
односно 99.850,90 динара
са ПДВ
уговор важи 12 месеци од
дана закључења, односно
до истека финансијских
средстава
вредност уговора је
100.000,00 динара без
ПДВ (120.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
истека укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније 12 месеци од
дана закључења

вредност уговора је
270.000,00 динара без
ПДВ (324.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
истека укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније 12 месеци од
потписивања
вредност уговора је
1.658.700,00 динара без
ПДВ (1.990.440,00 динара
са ПДВ), уговор важи док
се финансијски не
потроши или најкасније
12 месеци
вредност уговора је
450.000,00 динара без
ПДВ (540.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза

преостало на
уговору
350.085,60
динара са ПДВ

уговор
реализован у
целости
9. септембра
2021. године

преостало на
уговору
55.320,00
динара са ПДВ

преостало на
уговору
296.422,80
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
1.834.741,53
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
540.000,00
динарa са ПДВ

32.

33.

34.

35.

36.

ЦЈН
11/2021

ЦЈН
11/2021

ОП 45
ЈН-5/21

ЦЈН
1/2021

ЦЈН
1/2021

Набавка
фасцикли

Набавка
спирала и
фолија за
коричење

Набавка
сервера

Набавка
тонера
Minolta
уређаје

Набавка
тонера HP
уређаје

група
понуђача:
„Bigz Office
Group“ д.о.о.
из Београда
и „Office
Trend” д.о.о.
из Београда
група: „Bigz
Office
Group“ д.о.о.
из Београда
и „Office
Trend” д.о.о.
из Београда

„Coming
Computer
Engineering“
д.o.o. из
Београда
„Intec Novi
Sad“ д.o.o.
из Новог
Сада, „Oblak
Tehnologije“
д.o.o. и
„MMC
Mikros
mobile
centar“ д.o.o.
из Београда
"Perihard
inženjering"д
д.o.o.
"Network
system
engineering"
д.o.o. и
„Malex-City
service“
д.o.o.
из Београда

404-1546/202108/3
27. септембар
2021. година

вредност уговора је
31.176,40 динара без ПДВ
(37.418,80 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
31.12.2021. год

404-1547/202108/3
27. септембар
2021. година

вредност уговора је
74.050,00 динара без ПДВ
(88.867,00 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
31.12.2021. год

404-1357/202108/19
4. октобар
2021. година

404-1623/202108/3
21. октобар
2021. година

404-1622/202108/3
21. октобар
2021. година

вредност уговора је
2.565.862,50 динара без
ПДВ (3.079.035,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза или 12
месеци од дана
потписивања
вредност уговора је
357.970,00 динара без
ПДВ, односно 429.564,00
динара са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године

вредност уговора је
408.788,00 динара без
ПДВ, односно 490.545,60
динара са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године

уговор
реализован
задњим
плаћањем
4. новембра
2021. године,
преостало на
уговору 7,12
динара са ПДВ
уговор
реализован
задњим
плаћањем
4. новембра
2021. године,
преостало на
уговору 7,00
динара са ПДВ
преостало на
уговору
3.079.035,00
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
429.564,00
динарa са ПДВ

уговор
реализован у
целости
24.новембра
2021. године
године

ЦЈН
11/2021

„Bigz Office
Набавка
Group“ д.о.о.
оловки,
и
фломастера
“Office
маркера… Trend” д.o.o.
из Београда

404-1660/202108/3
2. новембар
2021. година

ЦЈН
11/2021

Материјал
за
архивирањ
еи
паковање

„I&D Com”
д.o.o.
“Ivađo”
д.o.o. и
“Office
Trend” д.o.o.
из Београда

404-1656/202108/3
11. новембар
2021. година

ЦЈН
11/2021

Набавка
свесака,
блокова,
роковника,
мапа

“NBK” д.o.o.
и
“Office
Trend” д.o.o.

404-1661/202108/3
5. новембар
2021. година

ЦЈН
11/2021

Набавка
хефт
машина,
кламерица,
спајалица,
лепка,
селотејпа

“NBK” д.o.o.
и
“Office
Trend” д.o.o.

404-1658/202108/3
5. новембар
2021. година

ОП 58
41.
ЈН-6/21

лиценце за
антивирусн
и софтвер
за радне
станице и
сервере

"Еxtreme"
д.o.o. из
Београда

404-1624/202108/17
29. новембар
2021. година

ОП 58
42.
ЈН-6/21

лиценце за
унапређењ
е
постојећег
система
електронск
е поште

"Еxtreme"
д.o.o. из
Београда

404-1624/202108/18
29. новембар
2021. година

37.

38.

39.

40.

вредност уговора је
12.939,55 динара без ПДВ,
односно 15.472,60 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године
вредност уговора је
52.860,00 динара без ПДВ,
односно 63.432,00 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године
вредност уговора је
13.630,00 динара без ПДВ,
односно 16.356,00 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године
вредност уговора је
30.232,00 динара без ПДВ,
односно 36.278,40 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 31.
децембра 2021. године
вредност уговора је
165.300,00 динара без
ПДВ, односно 198.360,00
динара са ПДВ
уговор важи до потпуног
испуњења уговорних
обавеза
вредност уговора је
106.503,00 динара без
ПДВ, односно 127.803,60
динара са ПДВ
уговор важи до потпуног
испуњења уговорних
обавеза

преостало на
уговору
15.472,60
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
63.432,00
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
16.356,00
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
36.278,40
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
198.360,00
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
127.803,60
динарa са ПДВ

43.

44.

ЦЈН
11/2021

Набавка
коверти

ОП 58
ЈН-6/21

софтверске
лиценце за
удаљен
ВПН
приступ

„Sagittarius“
из Суботице

404-1772/202108/3
29. новембар
2021. година

“Digit” д.o.o.
из Београда

404-1624/202108/16
30. новембар
2021. година

вредност уговора је
29.730,00 динара без ПДВ
(35.676,00 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
31.12.2021. год
вредност уговора је
150.600,00 динара без
ПДВ, односно 180.720,00
динара са ПДВ
уговор важи до потпуног
испуњења уговорних
обавеза

преостало на
уговору
35.676,00
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
180.720,00
динарa са ПДВ

