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На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 21. став 1. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 
81/05 - исправка) и члана 10. став 3. тачка 5))Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних 
управника, а у складу са одредбама Правилн~ка о форми плана јавilих набавки и начину 
објављивања Плана јавних набавки на i ПортаЛу јавних набавки ("Службени гласник РС", 
бр.83/2015) и Финансијским планом Агенције За лиценцирање стечајних управника за 2017. 
годину, на који је Влада дала сагласност реше~ем 05 број 400-409/2017 од 24.1.2017. године, 
директор Агеiције, дана 2. фебруара 2017. године, доноси 

ОДЛУКУ 

1. Доноси се План јавних набавки за 2017. годину Агенције за лиценцирање стечаЈних 
управника, који је саставни део ове Одлуке. 

',А_ 

2. Обавезује се Агенција да План јавних набавки из тачке 1. ове одлуке објави електронским 
путем на Порталу јавних набавки. у року'од десет дана од дана доношења. 
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.... ~ 
Образложеље 

1 
Плав јавних набавки за 2017. годину садр)Ји.податке утврђене чланом 51. став 1. Закона о 

јавним набавка~ш и Правилника.\! о формИТf:!аlш Јавних вабавки и начину објављиваља плана 
јавних набавки на порталу јавних набавки. f' 

И\шјући у виду да је на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника 

који је донео Управни одбор Агенције дан:~-.14~ децембра 2016. године, Влада дала сагласност 
решењем 05 број 400-409/2017 од 24.1.2017.1·одiше (.,Службени гласник РС", број 6 од 27.1.2017. 
године). то је Агенција за лиценцирање стсчајни',.Јуправника донела План јавних набавки за 2017. 
годину. ~ 

Са нап ре;\ изнето г одлучено је као у диспози'rиву. 
_.;.,-'\, ~ ~ 

11 Број: 04-IS'~/2017 

У Београ;;у',м,:Щн;;- 2. фебруара 2017. године Ј 
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Предмет обрадио: Бранкица Накић __ ~с..:._--"' 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

Фебруар 2017. године 
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рј;• Пре}(мет јавне Процељена вредност Врста поступка Оквирни Оквирни Конто Износ на Оквирни рок 

набавке/ ОРН јавне набавке ј авве набавке IЩТУМ IЩТУМ (планска ко н ту трајаља 

без ПДВа н окретаља заюьучсња година) (планска уговора 

Укунна ноступка уr·овора година) 
Ј' 

са ПДВ-ом 
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ДОБРА ., 12.220.835 ' ·.· . 

Пот[!опши 

каШјСЈI3[!Ијски 

М3ТС(!ИјаЈI . 
- nапир за штамнањс 

и конирањс г-

- фасцикле и 
Поступак јавне 

регистратори 
набавке мале Фебруар Март 

512800 Март 2017-
1 - остали 2.804.167 

2017. ГО)\И!Iе 20 1 7. године 
канцеларијски 3.365.000 фебруар, 

вредности 
2018. ПОТрОШIIИ 

(Партије) 
материјал 

канцеларијски 

материјал f--

. 

ОРН: 30192000 
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Го[!иво за 

мото[!На возила 

Поступак 513 000 
Март 2017 -

јавне набавке Фебруар Март 2017. - трошкови 
4.400.000 фебруар 2 З.666.667 

мале 2017. године ГО)(ИI!е горива и 
2018. 

вредности енер!ЋЈе 

ОРН: 09000000 

Рач:~::11а[!и и 

[!aЧ:\::IIa[!CKa 

02З112 
OII[!CMa 

5.900.000 Мај2017.-4.916.667 Поступак јавне 
Анрил 20 17. Мај 2017. - рачунарека 

април 2018. з набавке мале 
године године опрема 

године вредности 

ОРН: ЗО21З100 

з 



с 
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Гуме 

за аутомобиле Поступак јавне 
Април 2017. Мај 2017. 

512500 Мај 2017-
4 833.334 набавке мале утро шен с 1.000.000 април 2018. 

ГО)јИНС године 
вредности гуме године 

ОРН: 343511 ОО • 

' 
17.458.336 " 

УСЛУГЕ 
~.· 

' 
• 

Мобшша 
531510 

тслс!Ј!онија Поступак јавне Март 2017-
Март Март 

5 (утрошак 1.166.667 набавке мале 
услуге 

1.400.000 фебруар 
2017. године 2017. године мобилне 

импулса) вредности 
телефоније 

2018. године 

1 

1. 

ОРН: 64212000 
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l ; 
Фиксна 

телефонија 

{Бсог~аl! и Нови Поступак јавне 
Март- 531500 Март 2017.-

~6 
Сад) 1.250.000 набавке мале Март2017. 

Ан р ин 20 1 7. -фиксна 1.500.000 фебруар 
вредности године 

телефонија 2018. го;щне 
(Партије) 

године 

ОРН: 64210000 

Оа~жавањс Поступак 

возила јавне набавке 
Март 2017. 

Март 532200 Март 2017-
7 

2.000.000 
мале -Април -одржавање 2.400.000 фебруар 

године 
2017. Ј'ОДИ!!С 20 18. године вредности возина 

ОРН: 50110000 (Партије) 

Ре11овно мсссчно 

оа~жаваљс ' 
хигијенс 

Поступак 550800 
пословног 

јавне набавке Април 20 1 7. Мај 2017. 
Мај 2017-

8 п~осто~а 1.416.667 
- услуге 

1.700.000 ан р ин 2018. 
(Беог~аа и Нови 

мале године године чишhеља 
!'ОДИНе 

Cal!) 
вредности просторИЈе 

ОРН: 85142300 

О1шжаваљс 
550700 

~ач:уна~ског 
- уснугс за 

софтвс~а ЕРС и Поступак 
измене 

РБМС 4.958.334 јавне набавке Мај 2017. Јун 2017. 
КОЈС се 

Јун 2017- мај 
9 врше на 5.950.000 

2018. године f- мале године године 
11 о сто ј еhим 

вредности 
нрограмим 

ОРН: 72267100 
а за 

рачунаре 
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550700 
Ош1жавањс -услуге за 

измене (!3Ч)::Н3(!СКОГ 1- Пре1·оварачки 
које се Јул 2017-соФтвс(!а АЛСУ поетунак без Мај 2017. Јул 2017. 
врше на 2.500.000 јун 2018. 

10 
2.083.334 објављиваља !'О)ЩНС го;щне 

постојеhим године позива 

програм им ОРН: 72267100 

а за 

рачун<ЈQе 

О1шжавањс 
550700 

-услуге за 

измене 
књю·овоаствсно 

Преговарачки 
које се Јул 2017-

r-Г II(!OI'(!3M3 
поетунак без Јун 2017. Јул 2017. 

врше на 600.000 јун 2018. 
11 

500.000 објављиваља l'O)(И!Ie године 
постојећим године позива 

Ol'H: 72267100 програмим 

а за 

рачун<ЈQе 

Заштита имовине 

и !Ј!изичко-

тсхпичко 

539900 
Обсзбсђсњс Поступак 

Септембар 
јавне набавке 

-услуге 
(БсОГ(!ЗlЈ и Нови 

1.250.000 г-
Август 2017. Септембар 

20 Ј 7 - август заштитс 

Сад) 
мале 

го;щнс 2017. године 
1.500.000 2018. !'ОДИНе имовине 

12 
вре;џюети 

ОРН: 79710000 

6 
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" - Интернет 

l!остунак 
Септембар (Београд и Нови 

јавне набавке 
Август 2017. 

Сентембар 
531520 2017.-Сад) 2017. године 1.000.000 

август 20 18. 
13 833.334 мале 

r·о;щне -интернет 
вреююсти 

године ОРН: 48200000 
(Партије) 

Систематски ,. 
1 .. 

преглед 

запослених 

1. 

550300 
Октобар 2017 

! Постуrrак 
-

јавне набавке Сеrпембар Октобар 
Трошкови 1.500.000 -септембар 14 1.500.000 

г- мале 2017. године 20 1 7. ГО)Щl!С 
ЗдраВСТВСIIИХ 2018. године 

вредности 
услуга 

1: 

1' 

l 
ОРН: 85100000 

11 Број: 04-151 /201 7 
У Београду, 2. фебруар 2017. године 
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