Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-296/2022-08/8
Датум: 1. септембар 2022. године
Макензијева 41
Београд

Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022. ГОДИНИ
Преостала
вредност по
Врста
Предмет
Број и датум
Вредност уговора са ПДВ и уговору са ПДВ
Добављач
поступка
уговора
уговора
без ПДВ, важење уговора
на дан 31.
август 2022.
године

ЦЈН
6/2020

ЦЈН
6/2020

ЦЈН
4/2020

ЦЈН
3/2020

ЦЈН
11/2021

вредност уговора је
233.982,00 динара без ПДВ
(245.681,10 динара са
ПДВ), уговор важи годину
дана од дана регистрације
сваког возила
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
260.000,00 динара без ПДВ,
односно 312.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 4 месеца
односно до истека
финансијских средстава

преостало на
уговору
73.421,10
динара са ПДВ

404-226/202208/4
28. јануар 2022.
година

вредност уговора је
360.000,00 динара без ПДВ,
односно 432.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 3 месецa,
односно до истека
финансијских средстава

преостало на
уговору
82.805,34
динара са ПДВ
задње плаћање
24. маја 2022.
године

404-427/202208/4
14. фебруар
2022. година

вредност уговора је
663.755,00 динара без ПДВ,
односно 796.506,00 динара
са ПДВ
уговор важи док се
финансијски не потроши
или најкасније до 12
месеци од дана
потписивања

уговор
реализован
задње плаћање
4. априла 2022.
године

Обавезно
осигурање
возила

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

404-130/202208/4
14. јануар 2022.
година

Каско
осигурање
возила

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

404-131/202208/4
14. јануар 2022.
година

набавка
услуга
мобилне
телефоније

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

набавка
услуга
интернета

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

набавка
папира за
фотокопира
ње

група
понуђача:
„OFFICE
TREND“
д.о.о.
„EUROPAPI
ER DUNAV“
д.o.o.
Београд

404-157/202208/4
24. јануар 2022.
година

преостало на
уговору
20.807,85
динара са ПДВ
преостало на
уговору
35.491,20
динара са ПДВ
задње плаћање
21. јуна 2022.
године

6.

7.

8.

9.

10.

11.

"Generali
osiguranje"
а.д.о.

404-768/202208/4
28. март 2022.
година

вредност уговора је
511.000,00 динара без ПДВ
(511.000,00 динара са
ПДВ), уговор важи годину
дана

уговор
реализован
задње плаћање
15. априла 2022.
године

404-769/202208/4
28. март 2022.
година

вредност уговора је
680.400,00 динара без ПДВ
(680.400,00 динара са
ПДВ), уговор важи годину
дана

уговор
реализован
задње плаћање
15. априла 2022.
године

ЦЈН
11/2020

Обавезно
осигурање
запослених

ЦЈН
11/2020

Осигурање
запослених
од
хируршких
интервенци
ја и тежих
болести

"Generali
osiguranje"
а.д.о.

Набавка
тонера
Cenon

Network
System
Engineering”
d.o.o. и
„Malex-City
Copy
Service”
d.o.o.
из Београда

ЦЈН
1/2021

ЦЈН
3/2020

ЦЈН
4/2020

ЦЈН
8/2021

404-829/202208/3
11. април 2022.
година

набавка
услуга
интернета

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

404-914/202208/4
26. април 2022.
година

набавка
услуга
мобилне
телефоније

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

404-973/202208/4
25. мај 2022.
година

Одржавање
рачунарске
опреме тип
НР

Група:
„Intec” d.o.o.
“Digit” d.o.o.
“Golum”
d.o.o.
“BG
Elektrnik”
d.o.o.

404-1060/202208/3
7. јун 2022.
година

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 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
(примењује се од 2 маја
2022. године)
вредност уговора је
740.000,00 динара без ПДВ,
односно 888.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 12 месеци,
односно до истека
финансијских средстава
вредност уговора је
170.000,00 динара без ПДВ,
односно 204.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 12 месеци,
односно до истека
финансијских средстава

уговор
реализован
задње плаћање
27. маја 2022.
године

преостало на
уговору
1.150.798,80
динара са ПДВ

преостало на
уговору
736.656,44
динара са ПДВ

преостало на
уговору
190.560,00
динара са ПДВ

12.

13.

14.

ЦЈН
8/2021

ЦЈН
13/2021

ЦЈН
8/2021

ОП 20
15.
ЈН 2/22

16.

ЦЈН
11/2021

Одржавање
рачунарске
опреме тип
разно

„Prointerweb” d.o.o.
“Magnetic
System”
d.o.o.
“BG
Elektrnik”
d.o.o.

набавка
бензина

„НИС“ а.д.
Нови Сад
из Новог
Сада

Одржавање
рачунарске
опреме тип
Minolta

Група:
„Intec” d.o.o.
“Orginal”
d.o.o.
“BG
Elektrnik”
d.o.o.

Набавка
сервера

“Fractal
Dimension”
и „Coming
Computer
Engineering“
д.o.o. из
Београда

Набавка
коверти

„Sagittarius“
из Суботице

404-1059/202208/3
14. јун 2022.
година

404-1105/202208/3
6. јул 2022.
година

404-1136/202208/3
11. јул 2022.
година

404-966/202208/17
21. јул 2022.
година

404-1180/202208/3
5. август 2022.
година

вредност уговора је
70.000,00 динара без ПДВ,
односно 84.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 12 месеци,
односно до истека
финансијских средстава

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
500.000,00 динара без ПДВ,
односно 600.000,00 динара
са ПДВ
уговор важи 12 месеци,
односно до истека
финансијских средстава
вредност уговора је
2.582.400,00 динара без
ПДВ (3.098.880,00 динара
са ПДВ), уговор важи до
потпуног испуњења
уговорних обавеза или 12
месеци од дана
потписивања
вредност уговора је
46.460,00 динара без ПДВ
(55.752,00 динара са
ПДВ), уговор важи до
истека финансијских
средстава, а најкасније
31.12.2022. год

преостало на
уговору
84.000,00
динара са ПДВ

преостало на
уговору
1.695.559,24
динарa са ПДВ

преостало на
уговору
600.000,00
динара са ПДВ

преостало на
уговору
3.098.880,00
динара са ПДВ

преостало на
уговору
55.752,00
динара са ПДВ

