Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-296/2022-08/2
Датум: 18. март 2022. године
Макензијева 41
Београд

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ

Р.
бр.

1.

2.

3.

Врста
поступк
а

ЦЈН
4/2020

ЦЈН
3/2020

ЦЈН
8/2019

Предмет
уговора

набавка
услуга
мобилне
телефоније

набавка
услуга
интернета

Добављач

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

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

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

Број и датум
уговора

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

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

404-1292/202108/4
2. јул 2021.
године

Вредност уговора са ПДВ
и без ПДВ, важење
уговора

Преостала
вредност по
уговору са
ПДВ на дан 28.
фебруар 2022.
године

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

уговор
временски
истекао
преостало
нереализовано
248.630,47
динара са ПДВ
Задње плаћање
17. фебруара
2022. године

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

уговор
временски
истекао
преостало
нереализовано
105.836,27
динара са ПДВ
Задње плаћање
17. фебруара
2022. године

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

преостало на
уговору
246.235,20
динара са ПДВ

4.

5.

6.

7.

ЦЈН
7/2020

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
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
55.320,00
динара са ПДВ

преостало на
уговору
296.422,80
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
1.449.214,75
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
540.000,00
динарa са ПДВ

