
План јавних набавки за 2019. годину 
Министарство рударства и енергетике

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки 16.01.2019

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

199,825,817

добра 14,296,996

1.1.1 1/2019 6/2019отворени поступак 6/2020

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарска опрема - хардвер (чија појединачна 
вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)

3700000

1.1.2 1/2019 6/2019отворени поступак 6/2021

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Рачунарски материјал - тонери (осим за тонере 
набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. 
години)

3977796

1.1.3 1/2019 6/2019отворени поступак 6/2021
Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Горива и мазива 3499200

1.1.4 3/2019 7/2019отворени поступак 12/2019Рачунарска опрема коју не набавља УЗЗПРО 3120000

услуге 185,528,821

1.2.1 1/2019 6/2019отворени поступак 6/2021

Tело за централизоване набавке: УЗЗПРОЦентрализована набавка:

Услуга одржавања и поправке рачунарске опреме - 
рачунара, штампача и комуникационе опреме 
(само за опрему која није била предмет ЦЈН у 
2018. години или је набављена у 2018. години)

3000000

1.2.2 4/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Процена ризика ИС, израда Акта о безбедности 
ИС, припадајућих процедура и обука запослених за 
информациону безбедност

1250000

1.2.3 6/2019 9/2019отворени поступак 9/2020Акциони план израде техничких прописа у области 
електроенергетике и мере за њихову примену

2833333

1.2.4 5/2019 8/2019отворени поступак 8/2020Анализа техничких прописа у области 
електроенергетике делу надземних водова, 
примена CENELEC и IEC стандарда у циљу 
превазилажења препрека у Мерилу 1за ПП 1

1883333

1.2.5 4/2019 7/2019отворени поступак 12/2019Израда студије о моделима капацитивног 
механизма

1391666

1.2.6 1/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Писано и усмено превођење 2083000

1.2.7 1/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Резервација и издавање авио карата и резервација 
хотелског смештаја

4900000
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1.2.8 4/2019 6/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

6/2020Одржавање EsriArcGIS софтвера - лиценци, 
техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС 
система (енергетског информационог систем), 
дорада (надоградња) софтвера базе података за 
Сектор за нафту и гас

10944166

1.2.9 4/2019 5/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

5/2020Одржавање Геолошког информационог система 
Србије (ГеолИСС-а)

600000

1.2.10 3/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Одржавање и унапређење постојећег софтвера за 
наплату накнаде за коришћење минералних 
сировина и накнаде за примењена геолошка 
истраживања

416660

1.2.11 2/2019 5/2019отворени поступак 5/2020Израда техничких подлога за припрему израде 
Стратегије управљања минералним и другим 
геолошким ресурсима РС за период 2020-2030. 
година и Стратешке процене утицаја на животну 
средину везану за Стратегију

6250000

1.2.12 10/2019 11/2019поступак јавне набавке мале вредности 11/2020Одржавање, унапређење и техничка подршка ЛЕП 
базе података

500000

1.2.13 3/2019 5/2019поступак јавне набавке мале вредности 5/2020Одржавање и развој МВП базе података 800000

1.2.14 5/2019 9/2019поступак јавне набавке мале вредности 9/2020Развој и одржавање СЕМИС информационог 
система

1900000

1.2.15 2/2019 4/2019отворени поступак 12/2019Консултантске услуге за израду техничке 
документације за пројекте унапређења енергетске 
ефикасности

8333333

1.2.16 5/2019 7/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

7/2021Услуга приступа подацима о ценама енергије и 
енергената на берзи, пројекцијама кретања цена, 
анализама и новостима у вези са ценама енергије 
и енергената

11200000

1.2.17 3/2019 5/2019отворени поступак 12/2019Израда анализе услова и начина прикључења на 
гасоводни систем и проблема у снабдевању 
природним гасом, са предлогом мера

1416666

1.2.18 3/2019 5/2019отворени поступак 12/2019Израда студије о унутрашњим гасним 
инсталацијама

1666666

1.2.19 4/2019 7/2019отворени поступак 12/2019Израда студије о опреми под притиском и 
једноставним посудама под притиском

2083333

1.2.20 3/2019 6/2019отворени поступак 6/2020Припрема подлога за израду извештаја "Security of 
Supply Statement"

2160000

1.2.21 2/2019 4/2019отворени поступак 6/2019Израда Студије изводљивости са техничком 
контролом

12500000
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1.2.22 3/2019 5/2019отворени поступак 8/2019Израда Пројекта примењених геолошких 
истраживања и извођење радова, техничка 
контрола Пројекта и Елабората о 
инжењерскогеолошким-геотехничким и по потреби 
другим условима изградње тунела/колектора 
Кривељске реке са предлогом идејног решења

58333333

1.2.23 5/2019 7/2019отворени поступак 8/2019Израда Студије о процени утицаја на животну 
средину

16666666

1.2.24 8/2019 10/2019отворени поступак 11/2019Израда Пројекта за потребе изградње новог 
Колектора Кривељске реке и техничка контрола 
Пројекта

29166666

1.2.25 1/2019 3/2019поступак јавне набавке мале вредности 3/2020Сервисирање службених возила 1250000

1.2.26 2/2019 4/2019преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда

4/2020Услуге продукције, снимање фото и видео 
материјала и монтажа

2000000

Место и датум: М.П.

Александар Антић

Овлашћено лице:

Александар Антић

Одговорно лице:
_______________________________
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