
Наручилац

Година плана

Верзија плана

Датум усвајања
Рбр Врста предмета Предмет јавне набавке Процењена вредност Врста поступка Оквирно време 

покретања

ЦПВ НСТЈ 

извршења / испоруке

Техника Спроводи други наручилац Напомена

0001 Услуге Здравствене и медицинске услуге 3,887,499.67 Отворени поступак 3. квартал

85100000 - Здравствене 

услуге РС - Србија

0002 Добра Новогодишњи поклони за децу запослених 1,233,363.67 Отворени поступак 4. квартал

18530000 - Поклони и 

награде РС - Србија

0003 Добра Пнеуматици за службена возила 1,083,333.00 Отворени поступак 3. квартал

34351100 - Гуме за 

аутомобиле РС - Србија

0004 Добра Набавка мобилних телефона 833,333.33 Отворени поступак 2. квартал

32250000 - Мобилни 

телефони РС - Србија

0005 Услуге Услуге превођења 3,750,000.00 Отворени поступак 2. квартал

79530000 - Услуге 

превођења РС - Србија

0006 Услуге Услуге објављивања информативних огласа 2,233,333.33 Отворени поступак 2. квартал

79341000 - Услуге 

оглашавања РС - Србија

0007 Услуге Текуће поправке и одржавање службених возила 3,357,500.00 Отворени поступак 2. квартал

50112200 - Услуге 

одржавања аутомобила РС - Србија

0008 Услуге

Организација скупова и службених путовања у 

земљи и иностранству 23,048,334.66 Отворени поступак 3. квартал

63516000 - Услуге 

организације путовања РС - Србија

0009 Услуге

Одржавање софтвера за финансијско пословање 

БИТ ИМПЕКС 3,750,000.00

Преговарачки поступак 

без објављивања јавног 

позива 3. квартал

72267100 - Одржавање 

софтвера за 

информационе 

технологије РС - Србија

0010 Добра

Набавка наставних средстава за ученике, 

полазнике и установе - Набавка бесплатних 

уџбеника за ученике основних школа 636,363,636.00

Преговарачки поступак 

без објављивања јавног 

позива 2. квартал 22112000 - Уџбеници РС - Србија

0011 Добра

Наставни садржаји кроз дигитални 

уџбеник/дигиталну учионицу 657,500,000.00

Преговарачки поступак 

без објављивања јавног 

позива 2. квартал 22112000 - Уџбеници РС - Србија

0012 Услуге Психолошко тестирање ученика и студената 2,000,000.00

Преговарачки поступак 

без објављивања јавног 

позива 3. квартал

73110000 - Услуге 

истраживања РС - Србија

0013 Услуге

Израда и реализација обуке за примену 

Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

узнемиравање 2,533,334.00 Отворени поступак 2. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0014 Услуге

Израда и реализација обуке за имплементацију 

водича за школе "Ка сигурном и подстицајном 

школском окружењу" 2,533,334.00 Отворени поступак 2. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0015 Услуге

Унапређење компентенција  СОС саветница за 

пријаву насиља у школама 1,266,667.00 Отворени поступак 2. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0016 Услуге

Организација и реализација јединственог 

програма који обухвата две тродневне обуке 

односно  он лине обуке за примену Првилника о 

педагошком и андрагошком асистенту 2,083,334.00 Отворени поступак 3. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0017 Услуге

Организација и реализација програма тродневне 

обуке односно он лине обуке за наставнике, 

стручне сараднике и просветне саветнике за 

спречавање осипања за 60 учесника 416,667.00 Отворени поступак 2. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0018 Услуге

Организација и реализација програма тродневне 

обуке односно он лине обуке за просветне 

раднике за превенцију и спречавање 

дискриминације  у образовању за 300 учесника 1,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија

0019 Услуге

Организација и реализација јединственог 

програма састављеног од три обуке за саветнике, 

спољне сараднике  за 50 учесника 833,333.00 Отворени поступак 1. квартал 80500000 - Услуге обуке РС - Србија
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0020 Услуге Закуп службених аутомобила 33,750,000.00 Отворени поступак 1. квартал

34110000 - Путнички 

аутомобили РС - Србија

Набавка је планирана за 

три буџетске године ( 

2021, 2022 и 2023. ) уз 

претходну сагласност 

надлежних органа. 

Процењена вредност 

(без ПДВ-а) у 2021. 

години износи 

11.250.000,00  динара. 

0021 Услуге

Израда пројектно-техничке документације за 

Образовно-научни центар Јабланица 2,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0022 Услуге

Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију средње школе и доградњу 

ученичког дома у Книћу 9,990,000.00 Отворени поступак 1. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија

0023 Добра Техничка подршка спровођењу државне матуре 165,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

48900000 - Разни 

програмски пакети и 

рачунарски системи РС - Србија

0024 Добра

 Набавка лиценце за софтвер детекције плагијата 

докторских дисертација за потребе универзитета у 

Рапублици Србији 2,500,000.00 Отворени поступак 3. квартал

48000000 - Програмски 

пакети и информациони 

системи РС - Србија

0025 Услуге

Израда Методологије за развој планова и 

програма наставе и учења за дуалне образовне 

профиле 1,365,600.00 Отворени поступак 1. квартал

73000000 - Услуге 

истраживања и развоја и 

пратеће саветодавне 

услуге РС - Србија

0026 Услуге

Израда студија за потребе развоја дуалних 

образовних профила 10,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

73000000 - Услуге 

истраживања и развоја и 

пратеће саветодавне 

услуге РС - Србија

0027 Услуге Развој два профила сектора 2,800,000.00 Отворени поступак 2. квартал

73000000 - Услуге 

истраживања и развоја и 

пратеће саветодавне 

услуге РС - Србија

0028 Услуге

Одржавање софтвера и базе података  система за 

подршку рада аналитичара 1,383,333.33

Преговарачки поступак 

без објављивања јавног 

позива 1. квартал

72267000 - Услуге 

одржавања и поправке 

софтвера РС - Србија

0029 Услуге

Услуга ревизије (верификације) трошкова 

Националне агенције у Програму Еразмус+ за 

2020. годину 3,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

79212000 - Ревизорске 

услуге РС - Србија

0030 Добра

Рачунари за потребе опремања рачунарских 

кабинета у основним и средњим школама 500,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

30213300 - Стони рачунари 

(десктоп) РС - Србија

0031 Добра

Мицрософт Оффице 365 лиценце за потребу 

образовних установа 20,833,333.33 Отворени поступак 3. квартал

72268000 - Услуге набавке 

софтвера РС - Србија

0032 Услуге

Подршка, одржавање и хостовање софтверског 

решења за вођење евиденције у основним и 

средњим школама (електронски дневник) 76,249,000.00

Преговарачки поступак 

без објављивања јавног 

позива 4. квартал

72267000 - Услуге 

одржавања и поправке 

софтвера РС - Србија

0033 Услуге

Услуге израде агрегатора репозиторијума 

отворених образовних ресурса 1,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

72212190 - Услуге израде 

софтвера за образовање РС - Србија

0034 Услуге

Услуге истраживања и израде извештаја у процесу 

дигитализације у предуниверзитетском 

образовању у Републици Србији 1,916,666.67 Отворени поступак 2. квартал

71351700 - Научно 

истраживачке услуге РС - Србија

0035 Услуге

Подршка организацији догађаја у циљу повећања 

нивоа компентенција наставника и подршке 

програму дигитализације у области националног 

просветног система 2,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

64224000 - Услуге 

телеконференције РС - Србија

0036 Услуге

Услуге за несметано функционисање софтвера за 

праћење финансирања у образовању 36,000,000.00 Отворени поступак 4. квартал

72267100 - Одржавање 

софтвера за 

информационе 

технологије РС - Србија

0037 Добра

Набавка софтверских модула за проширење 

функционалности ЈИСП-а 83,333,333.33 Отворени поступак 2. квартал

72268000 - Услуге набавке 

софтвера РС - Србија

0038 Добра Набавка софтверског решења за регистар уџбеника 33,333,333.33 Отворени поступак 1. квартал

72268000 - Услуге набавке 

софтвера РС - Србија

0039 Добра

Набавка софтверског решења за евиденцију 

радног времена и радних задатака 125,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал

72268000 - Услуге набавке 

софтвера РС - Србија



0040 Добра Електрична енергија 1,600,000.00 Отворени поступак 2. квартал

09310000 - Електрична 

енергија РС - Србија

Оквирни споразум 

са једним 

привредним 

субјектом

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума

0041 Добра Канцеларијски намештај 1,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

39130000 - Канцеларијски 

намештај РС - Србија

Оквирни споразум 

са једним 

привредним 

субјектом

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума 

0042 Добра Горива и мазива 29,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал 09100000 - Горива РС - Србија

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума

0043 Добра Канцеларијски материјал 673,700.00 Отворени поступак 2. квартал

30192000 - Канцеларијски 

материјал РС - Србија

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума

0044 Добра

Рачунарска опрема - хардвер (чија појединачна 

вредност не прелази износ од 500.000 динара) 15,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал

30200000 - Рачунарска 

опрема и материјал РС - Србија

Оквирни споразум 

са једним 

привредним 

субјектом

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума

0045 Добра

Рачунарски материјал - тонери (осим за тонере 

набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2020) 15,250,000.00 Отворени поступак 2. квартал

30125110 - Тонер за 

ласерске штампаче и 

телефакс машине РС - Србија

Оквирни споразум 

са једним 

привредним 

субјектом

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума

0046 Услуге

Услуге одржавања и поправке (одржавање 

рачунарске опреме- рачунара, штампача и 

комуникационе опреме) само за опрему која није 

била предмет ЦЈН у 2020. години или је набављена 

у 2020. години 9,300,000.00 Отворени поступак 2. квартал

50312000 - Одржавање и 

поправка рачунарске 

опреме РС - Србија

Оквирни споразум 

са једним 

привредним 

субјектом

102199617 - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Процењена вредност је 

за сво време важења 

оквирног споразума

0047 Услуге

Пружање стручне помоћи за спровођење набавки 

по пројекту из кредита ЕИБ-а " Повезане школе у 

Србији" 833,333.00 Отворени поступак 2. квартал

98000000 - Остале јавне, 

друштвене и личне услуге РС - Србија

У периоду достављања 

предлога за План јавних 

набавки 2021. године 

договори у вези 

одобравања кредита ЕИБ-

а за финансирање 

пројекта "Повезане 

школе у Србији" нису 

били окончани. По 

потписивању и 

потврђивању 

Финансисјког уговора 

између Републике Србије 

и ЕИБ а у току припреме 

за реализацију набавки, 

средином месеца марта 

2021. године,  

представници ЕИБ-а су 

сугерисали да је за овај 

посао неопходно 

ангажовање стручног 

консултанта. Набавка је 

планирана као јавна 

набавка и ако је 

процењена вредност 

испод прага прописаног 

чланом 27. став 1. тачка 

1. ЗЈН из разлога јер је 

0048 Услуге

Израда пројектно техничке документације за 

изградњу Образовно научног центра у Врању 8,300,000.00 Отворени поступак 2. квартал

71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова РС - Србија



0049 Радови

Извођење радова на адаптацији Техничке школе у 

Ваљеву у оквиру Програма модернизације школа 15,480,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45214200 - Радови на 

изградњи школских 

зграда РС - Србија

106729004 - ДОО "ЈЕДИНИЦА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ" БЕОГРАД

Јединица за управљање 

пројектима у јавном 

сектору д.о.о. Београд је 

у образложењу Захтева 

за планирање набавке 

навела да је предложена 

набавка првобитно била 

планирана у Табели - 

набавке на које се не 

примењује ЗЈН али да  је 

потребно планирати је 

као набавку на коју се 

примењује ЗЈН из разлога 

јер се, у складу са 

правилима за 

спровођење набавки ЕИБ-

а, набавке које су испод 

прага процењене 

вредности од 

5.000.000,00 евра 

спроводе у складу са 

националним 

законодавством.

0050 Радови

Набавка извођења радова на реконструкцији, 

адаптацији и санацији за седму групу школских 

објеката у оквиру Програма модернизације школа - 

Компонента 3 83,200,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45214200 - Радови на 

изградњи школских 

зграда РС - Србија

106729004 - ДОО "ЈЕДИНИЦА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ" БЕОГРАД

Јединица за управљање 

пројектима у јавном 

сектору д.о.о. Београд је 

у образложењу Захтева 

за планирање набавке 

навела да је предложена 

набавка првобитно била 

планирана у Табели - 

набавке на које се не 

примењује ЗЈН али да  је 

потребно планирати је 

као набавку на коју се 

примењује ЗЈН из разлога 

јер се, у складу са 

правилима за 

спровођење набавки ЕИБ-

а, набавке које су испод 

прага процењене 

вредности од 

5.000.000,00 евра 

спроводе у складу са 

националним 

законодавством.

0051 Услуге

Праћење налога и комуникација на друштвеним 

мрежама 2,300,000.00 Отворени поступак 2. квартал

72000000 - Услуге 

информационе 

технологије: саветодавне 

услуге, израда апликација, 

интернет и подршка РС - Србија

0052 Услуге Фото и видео праћење догађаја МПНТР 1,800,000.00 Отворени поступак 2. квартал

79960000 - Фотографске и 

помоћне услуге РС - Србија


