
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 Добра Хемикалије 9,900,000.00 Отворени поступак 1. квартал
24310000 - Основне 
неорганске хемикалије

РС123 - Јужнобачка 
област к-426521,426611

0002 Добра

Репрезентација и репроматеријал за практичне 
вежбе студената гастрономије и хотелијерства -
храна на Департману за географију, туризам и 
хотелијерство    3,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал

15000000 - Храна, пиће, 
дуван и сродни 
производи

РС123 - Јужнобачка 
област к-423711

0003 Добра Рачунари и рачунарска опрема 20,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал
30200000 - Рачунарска 
опрема и материјал

РС123 - Јужнобачка 
област

к-
512221,512223,512621,51
2611,512241

0004 Добра
Канцеларијски материјал  и тонери- потрошни и 
ситан прибор и ситан инвентар 9,900,000.00 Отворени поступак 1. квартал

30190000 - Разна 
канцеларијска опрема и 
потрепштине

РС123 - Јужнобачка 
област к-426111

0005 Добра Промотивни материјал 2,140,000.00 Отворени поступак 3. квартал

39294100 - Производи за 
информисање и 
промоцију

РС123 - Јужнобачка 
област к-423431

0006 Добра
Технички гасови, са обезбеђивањем посуда и 
резервних делова за посуде 4,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

24111000 - Водоник, 
аргон, ретки гасови, азот и 
кисеоник

РС123 - Јужнобачка 
област к-426521,426111

0007 Добра Ситна лабораторијска опрема 9,900,000.00 Отворени поступак 1. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-426521,512531

0008 Добра Потрошни лабораторијски прибор 6,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал
33140000 - Медицински 
потрошни материјал

РС123 - Јужнобачка 
област к-426521

0009 Добра  Стаклени лабораторијски прибор     4,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

33793000 - Производи од 
стакла за лабораторијске 
намене

РС123 - Јужнобачка 
област к-426521

0010 Добра  Специјални  лабораторијски прибор                                                                                                                               3,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал
38437000 - Лабораторијске 
пипете и прибор

РС123 - Јужнобачка 
област к-426521

0011 Добра
Стручна литература са услугом посредовања при 
набавци из иностранства 1,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал 22120000 - Публикације

РС123 - Јужнобачка 
област к-515121,426312

0012 Добра
Намештај  за кабинете, учионице и друге 
просторије 4,900,000.00 Отворени поступак 1. квартал

39110000 - Седишта, 
столице и сродни 
производи и припадајући 
делови

РС123 - Јужнобачка 
област к-512211

0013 Добра

Материјал за посебне намене, по партијама 
(електроинсталациони, водоводни и 
канализациони, столарски, молерско-фарбарски)                                                                          2,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

31500000 - Расветна 
опрема и електричне 
светиљке

РС123 - Јужнобачка 
област к-426911

0014 Добра Фото опрема                                                                       3,600,000.00 Отворени поступак 2. квартал
38650000 - Фотографска 
опрема

РС123 - Јужнобачка 
област к-512242

0015 Добра

Јединица за хлађење узорка са контролним 
интерфејсом за НМР спектрометар за потребе 
Департмана за хемију, биохемију и заштиту 
животне средине          1,400,000.00 Отворени поступак 2. квартал

39717200 - Уређаји за 
климатизацију

РС123 - Јужнобачка 
област к-512411

0016 Добра

Мерна глава за НМР спектрометар од 400 МХз  за 
мерење X језгара са декупловањем водоника са 
инсталацијом за потребе Департмана за хемију, 
биохемију и заштиту животне средине          6,900,000.00 Отворени поступак 2. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-512621

0017 Добра

ХПЛЦ за препаративно раздвајање за потребе 
Департмана за хемију, биохемију и заштиту 
животне средине   6,000,000.00 Отворени поступак 3. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-512411

0018 Добра Материјал за одржавање хигијене 5,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал
39800000 - Производи за 
чишћење и полирање

РС123 - Јужнобачка 
област к-426811

0019 Добра
Офталмолошка столица са припадајућим 
инструментима за потребе Департмана за физику 1,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

33122000 - Офталмолошка 
опрема

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521
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0020 Добра
Уређај за испитивање нејонизујућег зрачења за 
потребе Департмана за физику 2,000,000.00 Отворени поступак 4. квартал

09343000 - Радиоактивни 
материјали

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0021 Добра

Преносни ХПГе детектор са модуларним ПБ 
штитом и сотвфервом за ИН-ситу мерења за 
потребе Департмана за физику 10,000,000.00 Отворени поступак 4. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0022 Добра
Преносни алфа спектрометар за детекцију радона 
за потребе Департмана за физику 1,500,000.00 Отворени поступак 3. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0023 Добра
ТДЦР детекторски систем за потребе Департмана 
за физику 6,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0024 Добра
Портабилни узоркивач аеросола високог протока 
за филтермина за потребе Департмана за физику 1,800,000.00 Отворени поступак 3. квартал

38800000 - Опрема за 
управљање 
индустријским процесима 
и опрема за даљинско 
управљање

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0025 Добра

Течни сцинтилатори и референтни и референтни 
стандрадни материјали за потребе Департмана за 
физику 2,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0026 Добра

Колоне за сепарацију и смоле за сепарацију 
радионуклида за алфа/бета спектрометрију за 
потребе Департмана за физику 1,300,000.00 Отворени поступак 3. квартал

09343000 - Радиоактивни 
материјали

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0027 Добра
Замрзивач за дубоко замрзавање за потребе 
Департмана за биологију и екологију 1,500,000.00 Отворени поступак 3. квартал 39711120 - Замрзивачи

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0028 Добра
Стерео и бинокуларни истраживачки микроскопи 
за потребе Департмана за биологију и екологију 6,000,000.00 Отворени поступак 4. квартал

38518200 - Стерео 
микроскопи или 
дисекцијски светлосни 
микроскопи

РС123 - Јужнобачка 
област к-512521

0029 Добра
Опрема за видео надзор и електронску контролу 
приступа и одржавање система 2,500,000.00 Отворени поступак 3. квартал

32323500 - Систем за 
видео надзор

РС123 - Јужнобачка 
област к-5122

0030 Добра
Моторно возило за потребе Департмана за 
биологију и екологију 2,200,000.00 Отворени поступак 1. квартал

34110000 - Путнички 
аутомобили

РС123 - Јужнобачка 
област к-512111

0031 Добра
Лична заштитна средства-одећа, обућа, униформе, 
опрема за заштиту на раду запослених 1,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал

35113400 - Заштитна и 
сигурносна одећа

РС123 - Јужнобачка 
област к-426111

0032 Добра Набавка пасивног узоркивача 1,752,000.00 Отворени поступак 1. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-5125

0033 Услуге

Услуге туристичке агенције при посредовању у 
обезбеђењу авио карата, аутобуских и других 
карата и хотелског смештаја                                                                                9,900,000.00 Отворени поступак 1. квартал

63510000 - Услуге 
путничких агенција и 
сличне услуге

РС123 - Јужнобачка 
област к-422100,422200,422300

0034 Услуге

Услуге штампања

5,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал
79800000 - Услуге 
штампања и сродне услуге

РС123 - Јужнобачка 
област к-4234

0035 Услуге Услуге израде дизајна и припреме за штампу                                                                                   3,500,000.00 Отворени поступак 3. квартал
79800000 - Услуге 
штампања и сродне услуге

РС123 - Јужнобачка 
област к-423410,423413

0036 Услуге
Услуге одржавања рачунара, рачунарске опреме и 
рачунарске мреже ван гарантног рока     2,200,000.00 Отворени поступак 2. квартал

30237000 - Делови, 
прибор и материјал за 
рачунаре

РС123 - Јужнобачка 
област к-4252

0037 Услуге
Услуге изнамљивања превозног средства (са 
возачем)               2,200,000.00 Отворени поступак 3. квартал

60170000 - Најам возила 
за превоз путника са 
возачем

РС123 - Јужнобачка 
област к-4249

0038 Услуге

Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај

2,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

50112000 - Услуге 
поправке и одржавања 
аутомобила

РС123 - Јужнобачка 
област к-425219

0039 Услуге

Текуће поправке и одржавање 
електроинсталационих водова и струјних 
разводних ормана                                                           2,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

50711000 - Услуге 
поправке и одржавања 
електричних инсталација у 
зградама

РС123 - Јужнобачка 
област к-4251



0040 Услуге

Сервис лабораторијске опреме произвођача 
СХИМАДЗУ за потребе Департмана за биологију и 
екологију и Департмана за хемију, биохемију и 
заштиту животне средине           2,190,000.00 Отворени поступак 4. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0041 Услуге
Сервис лабораторијске опреме произвођача 
Тхермо сциентифиц за потребе Департмана        2,500,000.00 Отворени поступак 4. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0042 Услуге

Сервисирање и уградња – потрошни материјал и 
резервни делови за апарате  - Агилент 
Тецхнологиес за потребе Департмана        4,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0043 Услуге

Сервисирање и уградња – потрошни материјал и 
резервни делови за апарате Буцхи за потребе за 
потребе Департмана                                  1,750,000.00 Отворени поступак 2. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0044 Услуге Сервис и одржавање особних и теретних лифтова 2,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал
50750000 - Услуге 
одржавања лифтова

РС123 - Јужнобачка 
област к-425211

0045 Услуге Осигурање лица и имовине 6,000,000.00 Отворени поступак 3. квартал
66510000 - Услуге 
осигурања

РС123 - Јужнобачка 
област к-4215

0046 Услуге

Сервисирање и уградња  за апарат  
СУПЕРЦОНДУЦТИНГ 400 МХз ФТ НМР 
СПЕЦТРОМЕТЕР (Брукер АВАНЦЕ ИИИ 400 МХз) за 
потребе Департмана           2,000,000.00 Отворени поступак 3. квартал

50000000 - Услуге 
одржавања и поправки

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0047 Услуге

Сервисирање и уградња  за апарат  -  Атомско-
апсорпциони спектрофотометар Перкин Елмер за 
потребе Департмана                             1,500,000.00 Отворени поступак 4. квартал

50800000 - Разне услуге 
поправке и одржавања

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0048 Услуге
Сервис Верити Тхермал Цyцлер  ПЦР апарата  за 
потребе Департмана за биологију и екологију                                  1,749,000.00 Отворени поступак 2. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0049 Услуге Лекарски прегледи запослених 3,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал

85120000 - Услуге 
лекарских ординација и 
сродне услуге

РС123 - Јужнобачка 
област к-511323

0050 Услуге
Синтетисање олигонуклеотида/прајмера за 
потребе  Департмана за биологију и екологију 2,349,000.00 Отворени поступак 2. квартал

73111000 - Услуге 
истраживачких 
лабораторија

РС123 - Јужнобачка 
област к-424911

0051 Услуге

Услуга секвенцирања мРНА са биоинформатичком 
обрадом података за потребе Департмана за 
биологију и екологију                                                           1,998,000.00 Отворени поступак 1. квартал

73111000 - Услуге 
истраживачких 
лабораторија

РС123 - Јужнобачка 
област к-414911

0052 Услуге
Сервис опреме произвођача Тхермо Лабсyстемс  
за потребе Департмана за биологију и екологију                                               1,530,000.00 Отворени поступак 3. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0053 Услуге

Сервис лабораторијске опреме произвођача 
Биорад за потребе Департмана за биологију и 
екологију     2,089,000.00 Отворени поступак 1. квартал

50410000 - Услуге 
поправке и одржавања 
апарата за мерење, 
испитивање и контролу

РС123 - Јужнобачка 
област к-425252

0054 Радови
Реконструкција грејања зграде Департмана за 
биологију и екологију 15,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област К-451

0055 Радови
Грађевински и пратећи радови  за одржавање 
објеката Факултета                           12,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област к-4251

0056 Радови

Замена стационарног система за детекцију, земног 
гаса на Департману за хемију, биохемију и заштиту 
животне средине: детекторски систем на 3,4 и 5. 
спрату 3,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област к-511300

0057 Радови

Изградња подстанице за гасове са разводом до 
лабораторија за потребе Департмана за хемију, 
биохемију и заштиту животне средине          5,500,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област к-511223

0058 Радови
Изградња бункера за складиштење опасних 
хемикалија 12,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област к-511223

0059 Радови
Изградња противпожарног степеништа за све 
објекте Факултета 15,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област к-5113

0060 Радови

Изградња рампе за инвалиде испред објекта у 
којем су смештени Департма за географију, 
туризам и хотелијарство,  Департман за хемију, 
биохемију и заштиту животне средине и Деканат 300,000.00 Отворени поступак 2. квартал

45000000 - Грађевински 
радови

РС123 - Јужнобачка 
област к-425100



0061 Добра
Лабораторијска опрема за потребе пројекта Б-
ХЕАЛТХ 3,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-5125

0062 Добра
Стереомикроскоп за потребе реализације пројекта 
СПАС 8,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал

38518200 - Стерео 
микроскопи или 
дисекцијски светлосни 
микроскопи

РС123 - Јужнобачка 
област к-5125

0063 Добра
Стерео и бинокуларни истраживачки  микроскопи 
за потребе пројекта РЕЦАП 3,000,000.00 Отворени поступак 3. квартал

38518200 - Стерео 
микроскопи или 
дисекцијски светлосни 
микроскопи

РС123 - Јужнобачка 
област к-5125

0064 Добра Лабораторијска центрифуга 1,630,000.00 Отворени поступак 3. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област к-5125

0065 Услуге

Услуге туристичке агенције при посредовању у 
обезбеђењу авио карата, аутобуских и других 
карата и хотелског смештаја 13,000,000.00 Отворени поступак 4. квартал

63510000 - Услуге 
путничких агенција и 
сличне услуге

РС123 - Јужнобачка 
област

0066 Добра

Набавка јединице за одређивање Кјелдаловог 
азота која се састоји из три дела: систем за 
дигестију, систем за дестилацију и систем за 
уклањање пара. 3,600,000.00 Отворени поступак 4. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област К-5125

0067 Добра
Спектрофотометар за видљиву и ултраљубичасту 
област 2,100,000.00 Отворени поступак 4. квартал

38000000 - 
Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим 
наочара)

РС123 - Јужнобачка 
област К-5125

0068 Добра Стереомикроскоп за потребе пројекта СПАС 8,000,000.00 Отворени поступак 4. квартал

38518200 - Стерео 
микроскопи или 
дисекцијски светлосни 
микроскопи

РС123 - Јужнобачка 
област


