Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-387/2020-08/6
Датум: 19. август 2020. године
Макензијева 41
Београд

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020. ГОДИНИ

Р.
бр.

Врста
поступ
ка

ЦЈН

1. 10/2019

Предмет
уговора

Набавка
тонера Cenon

Добављач

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

Број и датум
уговора

404-211/202008/3
23. јануар 2020.
година

Вредност уговора са ПДВ
и без ПДВ, важење
уговора
вредност уговора је
136.500,00 динара без ПДВ,
односно 163.800,00 динара
са ПДВ
уговор важи до истека

укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније до 31. децембра

Преостала
вредност по
уговору са
ПДВ на дан 31.
јул 2020.
године
уговор
реализован 10.
марта 2020.
године

2020. године

2.

3.

4.

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
2/2018

ЦЈН
1/2019

Набавка
фотокопир
папира А4

набавка
услуга
интернета

набавка
бензина

Aigo
Business
System d.o.o.
из Београда

Предузеће за
телекомуника
ције
„ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА“ а.д.
из Београда

„НИС“ а.д.
Нови Сад
из Новог Сада

404-212/202008/2
30. јануар 2020.
година

404-230/202008/2
29. jануар 2020.
година

404-458/202008/2
13. фебруар
2020. година

вредност уговора је
502.425,00 динара без
ПДВ (602.910,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
истека укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније до 31. децембра
2020. године
вредност уговора је
180.000,00 динара без ПДВ,
односно 216.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи четири месеца
од примене, а примењује се
од 1. фебруара 2020. године,
односно до истека
финансијских средстава
вредност уговора је
999.000,00 динара без ПДВ
(1.198.000,00 динара са
ПДВ), уговор важи до истека
укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније 12 месеци од дана
закључења

уговор
реализован 24.
јула 2020.
године

Уговор
временски
истекао, остало
нереализовано
46.077,93
динара са ПДВ

Преостало на
уговору
823.800,00
динара са ПДВ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обавезно
осигурање
возила

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

404-511/202008/2
2. март 2020.
година

ЦЈН
5/2018

Каско
осигурање
возила

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

404-512/202008/2
2. март 2020.
година

ЦЈН
10/201
9

Набавка
тонера за
Minolta
уређаје

Предузеће за
трговину и
услуге "Dikti
Line"

404-541/202008/2
6. март 2020.
година

ЦЈН
5/2018

ЦЈН
10/201
9

Набавка
тонера за НР
уређаје

Aigo
Business
System d.o.o.
из Београда

Преостало на
уговору
46.813,50
динара са ПНО

Преостало на
уговору
23.294,25
динара са ПНО

Преостало на
уговору
162.000,00
динара са ПДВ

Преостало на
уговору
363.684,00
динара са ПДВ

"Generali
osiguranje"
а.д.о.

404-552/202008/2
9. март 2020.
година

вредност уговора је
458.412,00 динара без
ПДВ (458.412,00 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана

уговор
реализован
1. априла 2020.
године

404-553/202008/2
9. март 2020.
година

вредност уговора је
631.800,00 динара без
ПДВ (631.800,00 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана

уговор
реализован
1. априла 2020.
године

ЦЈН
6/2018

Обавезно
осигурање
запослених

ЦЈН
6/2018

Осигурање
запослених
од хирушких
интервенциј
а и тежих
болести

"Generali
osiguranje"
а.д.о.

набавка
услуга
мобилне
телефоније

Предузеће за
телекомуника
ције
„ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА“ а.д.
из Београда

ЦЈН
7/2018

404-542/202008/2
12. март 2020.
година

вредност уговора је
186.590,00 динара без
ПДВ (195.919,50 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана од дана
закључења или до истека
укупно уговорених
финансијских средстава
вредност уговора је
287.284,00 динара без
ПДВ (301.648,20 динара
са ПДВ), уговор важи
годину дана од дана
закључења или до истека
укупно уговорених
финансијских средстава
вредност уговора је
270.000,00 динара без
ПДВ (324.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
31. децембра 2020. године
или до истека укупно
уговорених финансијских
средстава
вредност уговора је
524.840,00 динара без пдв
(629.808,00 динара са
пдв), уговор важи до 31.
децембра 2020. године
или до истека укупно
уговорених финансијских
средстава

404-673/202008/4
18. мај 2020.
година

вредност уговора је
566.666,66 динара без ПДВ,
односно 680.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 10 месеци од
потписивања, односно до
истека финансијских
средстава

остало по
уговору
527.646,45
динара са ПДВ

ЈНМВ
12. 05/19

Одржавање
возила
марке
„Фиат“

"Ауто кућа
Коле" д.о.о.
из Земуна

404-973/201908/33
18. маја 2020.
година

ЈНМВ
13. 03/19

Одржавање
возила
марке
„Мазда“

"DIPeM"
д.о.о.
Београд

404-637/201908/24
20. мај 2020.
година

14.

15.

16.

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
7/2019

ЦЈН
17.
2/2018

18.

ЦЈН
7/2019

Набавка
фасцикли

Набавка
оловки,
фломастера,
маркера…

Набавка
спирала и
фолија

набавка
услуга
интернета

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

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

Bigz office
Group d.o.o.
из Београда

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

„Поли биро“
д.о.о.
набавка боја
из
Београда
за штамбиље

404-695/202008/2
25. мај 2020.
година

404-694/202008/2
25. мај 2020.
година

404-693/202008/2
25. мај 2020.
година

404-230/202008/9
25. мај 2020.
година

404-696/202008/2
21. мај 2020.
година

вредност уговора је
205.665,00 динара без
ПДВ (246.798,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза или 12
месеци од дана
потписивања
вредност уговора је
160.000,00 динара без
ПДВ (192.000,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза или 12
месеци од дана
потписивања
вредност уговора је
52.200,00 динара без ПДВ
(63.840,00 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније 31.12.2020.
вредност уговора је
12.878,00 динара без ПДВ
(15.453,85 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека укупно уговорених
финансијских средстава, а
најкасније 31.12.2020.
вредност уговора је
31.539,00 динара без ПДВ
(37.848,00 динара са
ПДВ), уговор важи до
31.12.2020. године
вредност уговора је
400.000,00 динара без
ПДВ, односно 480.000,00
динара са ПДВ
уговор важи осам месеца
од дана закључења,
односно до истека
финансијских средстава
вредност уговора је
5.207,00 динара без ПДВ
(6.248,40 динара са ПДВ),
уговор важи до
31.12.2020. године

остало по
уговору
148.074,25
динар са ПДВ

остало по
уговору
166.921,20
динара са ПДВ

уговор
реализован
23. јуна 2020.
године

уговор
реализован
17. јуна 2020.
године

уговор
реализован
23. јуна 2020.
године

остало по
уговору
437.520,23
динара са ПДВ

уговор
реализован
16. јуна 2020.
године

ЈНМВ
19. 05/19

ЦЈН
20. 7/2019

Одржавање
возила
марке
Шкода
фабиа
Набавка
материјала
та
архивирање
и паковање

„Ауто Чачак
Промет“
д.о.о.
из Чачка

404-973/201908/34
25. мај 2020.
година

"Winning"
d.o.o.
из Београда

404-777/202008/2
15. јун 2020.
година

вредност уговора је
240.168,00 динара без
ПДВ (288.201,60 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза или 12
месеци од дана
потписивања
вредност уговора је
77.100,00 динара без пдв
(92.520,00 динара са пдв),
уговор важи до
31.12.2020. године

остало по
уговору
214.089,09
динара са ПДВ

остало по
уговору
44.160,00
динара са ПДВ

