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1. Енергетске услуге (4212)

1.1 МУП
Природан гас- седиште

4212 БД (1401-0002) oтворени поступак јануар март 2017
ОРН: 09123000- природни гас

1.2 МУП
Природан гас- Полицијске управе

4212 БГ (1402-0001) отворени поступак јануар март 2017
ОРН: 09123000- природни гас

1.3 МУП
Мазут и лож уље- седиште

4212
БД (1401-0002)

отворени поступак јануар март 2017
ОРН: 09200000 производи од нафте, уља, и уља ; 09135100 лож
уље

1.4 МУП
Мазут и лож уље- Полицијске управе

4212
БГ (1402-0001)

отворени поступак јануар март 2017
ОРН: 09200000 производи од нафте, уља, и уља ; 09135100 лож
уље

1.5 МУП
електрична енергија МУП-а за Седиште

4212
БД (1401-0002)

отворени поступак јануар март 2017ОРН: 09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна
и нуклеарна енергија

1.6 МУП
електрична енергија МУП-а за Полицијске управе 4212

БГ (1402-0001)
отворени поступак јануар март 2017

ОРН: 09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна
и нуклеарна енергија

1.7 МУП
Угаљ- Седиште 4212 БД (1401-0002) отворени поступак март април 2017
ОРН:09111100 угаљ

1.8 МУП Угаљ- Полицијске управе БГ (1402-0001) отворени поступак март април 2017



ОРН:09111100 угаљ 4212

1.9 МУП
Огревно дрво- Седиште

4212 БД (1401-0002) отворени поступак март април 2017
ОРН:03413000 дрво за огрев

1.10 МУП

Огревно дрво- Полицијске управе
4212 БГ (1402-0001) отворени поступак март април 2017

ОРН:03413000 дрво за огрев

Свега (4212)

2. Услуге редовног одржавања и старања (4213)

2.1 МУП
Одржавање објекта Царичин град на Макишу 4213 БД (1401-0002) мала набавка мај јун август
ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда

2.2 МУП

Одржавање простора у објектима ''Интеркомерц'',
Н.Београд 4213 БД (1401-0002) мала набавка мај јун август
ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда

2.3 МУП
Одржавање хигијене - седиште 4213 БД (1401-0002) оквирни споразум август септебмар 2018
ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда

2.4 МУП

Одржавање котларница и припрема за грејну сезону на
територији Републике Србије 4213

БГ (1402-0001)
оквирни споразум март мај 2018

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда

2.5 МУП
Чишћење септичких јама на територији Републике Србије 4213 БГ (1402-0001) оквирни споразум март мај 2018

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда

Свега (4213)

3. Услуге комуникација (4214)

3.1 МУП
набавка услуге СБС и Тотал ТВ

4214 БГ (1402-0001) мала набавка јануар март 2017
ОРН: 64220000 - Телекомуникационе услуге, изузев услуга
телефоније и преноса података

Свега (4214)

Свега (421)

4.Трошкови пословних путовања у иностранству (4222)

4.1 МУП

Набавка авио карата без услуге издавања
4222 БД (1401-0002) оквирни споразум јануар март 2017ОРН:34980000 карте за превоз

Набавка услуге туристичких агенција и хотелског смештаја
у земљи и иностранству 4222 БД (1401-0002) оквирни споразум јануар март 2017



4.2 МУП ОРН: 63500000 Услуге путничких агенција и тур-оператера и
услуге помоћи туристима

Свега (4222)

5. Остали трошкови транспорта (4229)

5.1 МУП

Набавка транспортних услуга 4229 БД (1401-0002) мала набавка мај јул 2017
ОРН: 60000000 - Услуге превоза (изузев превоза отпада)

Свега (4229)

Свега (422)

6 Компјутерске услуге (4232)

6.1 МУП
Одржавање NEXTBIZ апликације

4232 БД (1401-0002) оквирни споразум јануар март 2017
ОРН:72267000 услуге одржавања поправка софтвера

6.2 МУП

MIIP II - одржавање
4232 БД (1401-0002) оквирни споразум октобар децембар 2017

ОРН:72267100 Одржавање софтвера за информационе
технологије

6.3 САТИТ

Лиценца за ESRI ArcGIS softver
4232 БД (1401-0002)

преговарачки
поступак фебруар април 2017

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.4
Дирекција
полиције

Лиценце за систем XRY
4232 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.5 Дирекција
полиције

Израда софтвера
4232 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.6
Дирекција
полиције

Сервис Talon Logicube
4232 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.7 Дирекција
полиције

Годишња подршка 12 Аналист
4232 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање

дозволама (лиценцима)

6.8 Дирекција
полиције

Годишња подршка за AccessData

4232 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017
ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.9 МУП
САП- одржавање

4232 БД (1401-0002) оквирни споразум јануар март 2017ОРН:72267100 Одржавање софтвера за информационе
технологије

6.10 САТИТ
Лиценце за IP телефонију

4232 БД (1401-0002) отворени поступак фебруар април 2017ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.11 САТИТ

Лиценце IBM Notes and Domino
4232 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање

дозволама ( лиценцима)



6.12 САТИТ

Лиценце NOD32 AntiVirus za radne stanice Internet/Intranet
4232 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање

дозволама (лиценцима)

6.13 САТИТ

Лиценце за Sophos Email Protection – Advanced mail
appliance 4232 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.14 САТИТ

IBM Лиценцама за IAM
4232

БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017
ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање
дозволама (лиценцима)

6.15 САТИТ

Апликативни софтвер за издавање докумената (ОР, ДнО,
ЛК С, СЛ, ДРО, ВД,СД)

4232
БД (1401-0002) преговарачки

поступак
фебруар април 2017

ОРН: 50324100- услуге одржавања система

6.16 САТИТ
Системски софтвер

4232 БД (1401-0002) отворени поступак фебруар април 2017
ОРН: 50324100- услуге одржавања система

6.17 САТИТ
Одржавање сертификационог тела

4232 БД (1401-0002) преговарачки
поступак

фебруар април 2017
ОРН: 50324100- услуге одржавања система

6.18 САТИТ

Одржавање продукционих софтвера централног
рачунарског центра за ЈИС МУП-а 4232 БД (1401-0002) отворени поступак фебруар април 2017
ОРН: 50324100- услуге одржавања система

6.19 САТИТ

Одржавање и унапређење постојећег софтверског
решења заснованог на IBM Web Content Manager/IBM
WebShere Portal платформи 4232 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017
ОРН: 50324100- услуге одржавања система

6.20 САТИТ

Одржавање Identity Managmant (IDM/IAM) интеграција
будућих апликација и система

4232 БД (1401-0002) преговарачки
поступак фебруар април 2017ОРН: 50324100- услуге одржавања система

6.21 МУП

САП- лиценце
4232 БД (1401-0002) оквирни споразум април јун 2017ОРН:72212218- услуге израде софтвера за управљање

дозволама(лиценцама)

6.22 МУП

Навака правне базе података- Прописи
4232 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге

Свега (4232)

7. Услуге образовања кадрова (4233)

7.1 ХЈ

Обуке стручно-летачког и ваздухопловно-техн. особља
4233 БД (1401-0002) отворени поступак март мај 2017ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

7.2 САТИТ Обука радника ЦА
4233 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017

ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

7.3 САТИТ
Услуге образовања кадрова и усавршавање запослених

4233 БД (1401-0002) мала набавка март мај 2017
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

Обука за ALCATEL телефонске централе 4233



7.4 САТИТ ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке БД (1401-0002) мала набавка март мај 2017

7.5 САТИТ
Обуке за базне станице

4233 БД (1401-0002) отворени поступак фебруар април 2017
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

7.6 САТИТ
Обука за уређаје произвођача Ericsson

4233 БД (1401-0002) мала набавка мај јул 2017
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

7.7 САТИТ
Обука за уређаје произвођача Ceragon

4233 БД (1401-0002) мала набавка мај јул 2017
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

7.8 САТИТ
Обука радника за управљање пројектима PMI

4233 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

Свега (4233)

8. Услуге информисања (4234)

8.1 МУП
Праћење медија - прес клипинг

4234 БД (1401-0002) мала набавка септембар новембар 2017ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге

8.2 МУП
Штампање "Полиција данас"

4234 БД (1401-0002) мала набавка мај јун 2017ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге

8.3 МУП
Штампање часописа"Безбедност"

4234 БД (1401-0002) мала набавка мај јун 2017ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге

8.4 МУП
Услуга дистрибуције дневне штампе

4234 БД (1401-0002) мала набавка јануар фебруар априлОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге

8.5 МУП
Објава огласа

4234 БД (1401-0002) мала набавка јануар фебруар априлОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге

Свега (4234)

9. Услуге за домаћинство и угоститељство (4236)

9.1 МУП

Угоститељске услуге

4236 БД (1401-0002) мала набавка мај јун 2017ОРН:55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања
храном

Свега (4236)

10. Остале опште услуге (4239)

10.1 МУП

Хелијум за потребе аеростат система, пуњење боца
специјалним гасовима

4239 БД (1401-0002) мала набавка јануар март децембарОРН: 24111300- Хелијум

10.2 МУП

Рециклажа тонера
4239 БД (1401-0002) мала набавка јануар март децембарОРН: DA37- Рециклирање



10.3 МУП

Услуге изнајмљивања аутомата за воду
4239 БД (1401-0002) мала набавка јануар март децембарОРН: PA01- Изнајмљивање

10.4 МУП

Поткивање коња
4239 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017ОРН:85200000 ветеринарске услугед

10.5 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене услуге

4239 БД (1401-0002) отворени поступак јануар март децембарОРН:

10.6 МУП

Израда фотографија- Полицијске управе
4239 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН:79961000- фотографске услуге

10.7 МУП
Услуга коричења - Полицијске управе

4239 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 79810000- Услуге штампања

10.8 МУП
Прање возила- Полицијске управе

4239 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 50112300- прање аутомобила и сличне услуге

10.9 МУП

Технички преглед и шлепање возила- Полициј. управе

4239 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 50100000- услуге и поправке, одржавања и сродне
услуге за возила и припадајуће опреме; 5011811- услуга вуче
возила; 50118000- услуге помоћи на путу

Свега (4239)

Свега (423)

11. Медицинске услуге (4243)

11.1 УСП
Услуга анализе крви и урина

4243 БД (1401-0002) оквирни споразум мај јул 2018ОРН: 85148000- услуге медицинске анализе

Свега (4243)

12. Остале специјализоване услуге (4249)

12.1 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене услуге

4249 БД (1401-0002) отворени поступак јануар март децембарОРН:

Свега (4249)

Свега (424)

13.Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (4251)

13.1 САТИТ

Израда измене и допуне главног пројекта зграде МУП-а,
Кнеза Милоша 103

4251 БД (1401-0002) отворени поступак март мај 2017ОРН: 71242000- Израда прој. и нацрта, процена трошкова

13.2 САТИТ

Браварски радови у персонализационом центру МУП-а,
Кнеза МИлоша 103

4251 БД (1401-0002) мала набавка март април 2017ОРН: 45000000- Грађевински радови

Телекомуникационо- сигнални радови у



13.3 САТИТ
персонализационом центру МУП-а, Кнеза Милоша 103 4251 БД (1401-0002) мала набавка март април 2017

ОРН: 42961100- Систем за контролу приступа

13.4 САТИТ

Телекомуникационо- сигнални радови у
персонализационом центру МУП-а, Кнеза Милоша 103

4251 БД (1401-0002) мала набавка март април 2017ОРН: 42961100- Систем за контролу приступа

13.5 САТИТ

Машински радови у персонализационом центру, Кнеза
Милоша 103

4251 БД (1401-0002) мала набавка март април 2017ОРН: 45000000- Грађевински радови

13.6 САТИТ

Друга фаза реконструкције напајања електричном
енергијом и хлађења главног рачунарског центра, Кнеза
Милоша 103 4251 БД (1401-0002) отворени поступак март мај 2017ОРН: 45310000- Радови на увођењу електричне инсталације;
45000000- Грађевински радови

13.7 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене набавке

4251 БГ (1402-0001) отворени поступак фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.8 МУП

Одржавање водоводних и канализационих инсталација у
објектима МУП-а у седишту

4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН:45332000 - Водоинсталатерски радови и радови на
инсталацији одвода

13.9 УКП

Реконструкција простора за анализу резултата
вештачења у ДНК лабораторији, НКТЦ - К.Милоша 103,
Београд 4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембар
ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.10 УКП

Уградња редудантног гасног котла за грејање у објекту
СБПОК у Макишу, Београд

4251 БД (1401-0002) мала набавка март април јунОРН:45331100 - Радови на инсталацији централног грејања

13.11 УЗО
Санација крова на базену, ОПН Дубашница

4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН:45262800 - Радови на доградњи зграда

13.12 УГП

Санација кабина, адаптација просторије за задржавање,
санација система видео надзора и спољног
осветљења, СГП Прешево 4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембар
ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.13 ХЈ
Поправка и отклањање цурења на делу хангарског крова

4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.14 Жандарме рија

Санација објекта ремонтне хале и команде-IV одред у
Нишу

4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН:50712000 - Услуге поправке и одржавања
машинских инсталација у зградама

13.15 Жандарме рија

Санација фасаде и мокрих чворова у објекту команде –
V одред у Краљеву

4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.16 СЉР

Санација водоводних инсталација у приземљу и
свлачионицама Управне зграде НЦ ''Макиш''

4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови
Санација соба, кухиње и сале ресторана, СХ
''Бежанијска Коса'' 4251 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембар



13.17 ОПИС ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.18 ОПИС

Уградња новог бојлера и санација инсталације СТВ у
одмаралишту Нарцис на Златибору

4251 БД (1401-0002) мала набавка март април јунОРН:45331100 - Радови на инсталацији централн. грејања

13.19 ПУ Бгд
Ремонт клима комора у објекту Коман. операти. центра

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.20 ПУ
Ваљево

Замена кровног покривача у ПС Мионица
4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.21 ПУ Врање
Адаптација канцеларија за потребе ПС Босилеград

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45262700 - Адаптација зграда

13.22 ПУ Зајечар
Реконструкција кровне конструк. зграде ПС Сокобања

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.23 ПУ
Зрењанин

Реконструкција дела кровне конструкције објекта
Управних послова у ул. Београдска бб у Зрењанину

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.24 ПУ
Краљево

Санација кровног покривача, ПО Ушће
4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.25 ПУ
Смедерево

Реконструкција дела електро инсталација у згради
Седишта ПУ

4251 БГ (1402-0001) мала набавка март април јунОРН: 50711000 - Услуге поправке и одржавања електричних
инсталација у зградама

13.26 ПУ Нови
Сад

Реконструкција електро инсталација објекта у Краља
Петра Првог бр. 11

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.27 ПУ Нови Сад
Санација водоводне и канализационе мреже, мокрих
чворова, и адаптација просторија у ПИ Петроварадин

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.28
ПУ

Панчево
Санација крова на објекту ПС Бела Црква

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.29 ПУ Пирот
Замена кровне конструкције у објекту ПС Бабушница

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.30
ПУ

Пријепоље
Санација мокрих чворова и водоводних инсталац. у
згради Седишта и згради Саобраћајне полиције

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.31 ПУ
Суботица

Адаптација санитарних чворова у Управној згради ПУ
4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.32 ПУ Ужице
Санација фасаде и канцеларија у објекту ПС Косјерић

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45443000 - Фасадни радови
Санација просторијa за задржавање у ОСП Сремска
Митровица 4251 БГ (1402-0001) мала набавка мај јул децембар



13.33 ПУ Сремска
Митровица ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.34 ПУ Нови
Сад

Санација просторија за задржавање на територији ПУ
Нови Сад

4251 БГ (1402-0001) мала набавка мај јул децембарОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.35 ПУ
Крагујевац

Санација просторија за задржавање на територији ПУ
Крагујевац

4251 БГ (1402-0001) мала набавка мај јул децембарОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.36 ПУ
Суботица

Санација просторија за задржавање на територији ПУ
Суботица

4251 БГ (1402-0001) мала набавка мај јул децембарОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.37 ПУ
Лесковац

Адаптација просторија за задржавање на територији
ПУ Лесковац

4251 БГ (1402-0001) мала набавка фебруар март децембарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.38 УГП

Формирање просторије за задржавање лица на ГП
Прешево - железнички

4251 БД (1401-0002) мала набавка мај јул децембарОРН: 45454000 Радови на реконструкцији

13.39 МУП
Реконструкција и санација трафо станица у објектима
МУП-а у седишту

4251 БД (1401-0002) мала набавка мај септебмар октобарОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони радови

13.40 МУП
Сервисиреање УПС уређаја у објектима МУП-а

4251 БД (1401-0002) мала набавка април октобар децембар
ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

13.41 УКП-
СБПОК

Асфалтирање унутрашњих саобраћајница комплекса
"Царичин Град" Макиш

4251 БД (1401-0002) мала набавка април мај јулОРН:45233222-Радови на поплочавању и асфалти. површи

13.42 МУП
Одржавање зграда и објеката- Полицијске управе

4251 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 50000000- услуге одржавња и поправки

Свега (4251)

14. Текуће поправке и одржавање опреме (4252)

14.1 МУП

Сервисирање фотокопир апарата

4252 БД (1401-0002) мала набавка јануар март децембарОРН:50313100Услуге поправке фотокопирних уређаја,
50313200 Услуге одржавање фотокопирних уређаја

14.2 МУП
Сервис тримера

4252 БД (1401-0002) мала набавка јануар март децембарОРН: 50000000- Услуге одржавања и поправки

14.3 САТИТ Одржавање штампача НР и Lexmark
4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.4 САТИТ

Одржавање серверске инфраструктуре IBM WebSphere
Portal окружења

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН: 50324100- услуге одржавања система

14.5 САТИТ

Одржавање система за персонализацију путних исправа и
идентификационих докумената, са резервним деловима,
надоградња система услед увођења нових стандарда и
одржавање система за припрему података за
персонализацију

4252 БД (1401-0002) оквирни споразум мај август 2017



ОРН: 50324100- услуге одржавања система

14.6 САТИТ

Одржавање мултифункционалних уређаја и штампача
велоког капацитета

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.7 САТИТ
Одржавање штампача Kyocera

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.8
УКП-

ССИМ
Сервисирање УПС уређаја

4252 БД (1401-0002) мала набавка јануар март октобарОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.9 САТИТ
Одржавање Datapower уређаја

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017РН:50324100- услуге одржавања система

14.10 МУП
Сервис косилице

4252 БД (1401-0002) мала набавка април јун децембарОРН: 50000000- Услуге одржавања и поправки

14.11 САТИТ
Одржавање УПС уређаја

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.12 УСП
Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и
додела државног жига за радаре

4252 БД (1401-0002) оквирни споразум октобар децембар 2018ОРН: 50433000 Услуге калибрације (баждарења)

14.13 УСП
Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и
додела државног жига за алкометре

4252 БД (1401-0002) оквирни споразум октобар децембар 2018ОРН: 50433000 Услуге калибрације (баждарења)

14.14 САТИТ
Одржавање периферних уређаја за аквизицију

4252 БД (1401-0002) отворени поступак фебруар април 2017ОРН: 50312000- Одржавање и поправка рачунар. опреме

14.15 САТИТ
Хитне, додатне и непредвиђене набавке услуге
одржавања телекомуникационог система

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар април 2017ОРН: 50324100- услуге одржавања система

14.16 УКП- НКТЦ
Сервис и одржавања

4252 БД (1401-0002) отворени поступак март мај 2017ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.17 САТИТ
Срвис резервних делова за ТЕТРА базне станице

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН: 50330000- Услуге одржавања телекомуникац.опреме

14.18
Жандарме рија Технички преглед УБС-а

4252 БД (1401-0002) мала набавка март мај децембарОРН: 71632000- Услуге техничких испитивања

14.19 ХЈ

Калибрација мерне опреме и уређаја
4252 БД (1401-0002) мала набавка март мај 2017ОРН: 50700000 услуге поправке и одржавања инсталација у

зградама (хаубе и овдодни канали масних пара)

14.20 САТИТ
Сервис ТЕТРА терминала

4252 БД (1401-0002) мала набавка јануар март 2017ОРН: 50330000- Услуге одржавања телекомуникац.опреме

14.21 САТИТ

Одржавање система видео надзора градских
саобраћајница и раскрсница у Београду

4252 БД (1401-0002) мала набавка септебмар новембар 2017ОРН: 50340000- Услуге поправке и одржавања аудио-
визуелни и оптичке опреме



14.22 САТИТ
Услуге одржавања телефонских система (Alcatel,
Siemens,Panasonic, Ericsson) 4252 БД (1401-0002) мала набавка јун јул 2017
ОРН: 50330000- Услуге одржавања телекомуникац.опреме

14.23 САТИТ

Одржавање комутационог центра

4252 БД (1401-0002) отворени поступак јануар март 2017
ОРН: 50323000- Одржавање и поправка периферних
рачунарских уређаја

14.24 САТИТ

Одржавање система видео надзора за аутоматско
препознавање регистарских таблица у Београду

4252 БД (1401-0002) мала набавка септебмар новембар 2017ОРН: 50340000- Услуге поправке и одржавања аудио-
визуелни и оптичке опреме

14.25 МУП

Одржавање хидрантске инсталације у објектима МУП-а у
Београду

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН:45343200 - Радови на инсталацији опреме за заштиту од
пожара

14.26 САТИТ

Одржавање продукционог система
(servera+šasije+storidge+server backup)

4252 БД (1401-0002) отворени поступак фебруар април 2017ОРН:50312000 Одржавање и поправка рачунарске опреме

14.27 МУП
Одржавање ПП апарата у објектима МУП-а у Београду

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН:45343220- Радови на инсталацији апарата за гашење

14.28 ЗО
Сервис детектора

4252 БД (1401-0002) мала набавка март мај 2017ОРН:50000000 услуге одржавања и поправке

14.29 УГП
Одржавање и поправка пројектина, камера и др.

4252 БД (1401-0002) отворени поступак март мај 2017ОРН:50244000 Услуге ремонта бродова или чамаца

14.30
Жандарме рија Поправка чамаца и др.

4252 БД (1401-0002) мала набавка април јун децембарОРН:50244000 Услуге ремонта бродова или чамаца

14.31 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене услуге

4252 БД (1401-0002) отворени поступак јануар март децембарОРН:

14.32 САТИТ
Хитне, додатне и непредвиђене набавке услуге
одржавања информационог система

4252 БД (1401-0002) мала набавка фебруар март децембарОРН: 50324100- услуге одржавања система

14.33 МУП

Вулканизерске услуге- Полицијске управе
4252 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 50116500- Услуге поправке гума, укључујући монтажу и

центрирање

14.34
ПУ

Лесковац
Сервисирање возила

4252 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 50112100- услуге поправке аутомобила

14.35 МУП
Услуга сервисирања клима уређаја- Полицијске управе

4252 БГ (1402-0001) оквирни споразум март април 2018ОРН: 50000000- Услуге одржавања и поправки

Свега (4252)
Свега (425)
УКУПНО А - услуге које се обезбеђују по основу средстава која су Министарству
унутрашњих послова опредељен Законом о буџету РС
Б - ДОБРА



15. Административни материјал (4261)

15.1 МУП

Фотокопир папир и табулири
4261 БД (1401-0001) оквирни споразум фебруар април 2018ОРН:30197643 самокопирајуће или друге хартија за копирање

15.2 МУП

Штампарски обрасци
4261 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017

ОРН: 22458000 материјал штампан по наруџбини

15.3 МУП
Канцеларијски материјал седиште

4261 БГ (1402-0001) оквирни споразум фебруар април 2018ОРН:30192000 канцеларијски материјал

15.4 МУП
Печати штамбиљи факсимили

4261 БГ (1402-0001) мала набавка октобар децембар 2017ОРН:30192000 - Канцеларијски материјал

15.5 ДП и УП
Ципеле

4261 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април децембарОРН:35811200 Полицијске униформе

15.6 ДП и УП
Поло мајице

4261 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април децембарОРН:35811200 Полицијске униформе

15.7 МУП
Цвеће

4261 БГ (1402-0001) мала набавка мај јул децембарОРН: 18530000- Поклони и награде

15.8 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене набавке

4261 БД (1401-0001) отворени поступак мај јул децембарОРН:

15.9 МУП
ХТЗ опрема за аутомеханичаре- Полицијске управе

4261 БГ (1402-0001) мала набавка март април децембарОРН: 18143000- заштитна опрема

Свега (4261)

16. Материјал за пољопривреду (4262)

16.1 МУП

Храна за псе
4262 БГ (1402-0001) мала набавка јануар март 2017ОРН:15700000 храна за животиње

16.2 МУП

Лекови за псе и коње
4262 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017ОРН:LA55 за ветеринарске намене

16.3 МУП

Храна за коње

4262 БГ (1402-0001) мала набавка март мај 2017ОРН:15700000 храна за животиње

Свега (4262)

17. Материјал за образовање кадрова (4263)

17.1 ХЈ
Претплата и набавка стручне документације

4263 БД (1401-0001) мала набавка март мај 2017ОРН:79980000- Претплатничке услуге

Свега (4263)

18. Материјал за саобраћај (4264)

Моторни бензин и горива седиште



18.1 МУП ОРН::09132000 бензин,09100000 гориво 4264 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март децембар

18.2 МУП
Моторни бензин и горива- Полицијске управе

4264 БГ (1402-0001) отворени поступак јануар март децембарОРН::09132000 бензин,09100000 гориво

Свега (4264)

19. Медицински и лабораторијски материјал (4267)

19.1 МУП
набавка санитетског материјала

4267 БД (1401-0001) мала набавка април јун 2017ОРН: 33140000 - Медицински потрошни материјал

19.2 МУП
набавка лекова

4267 БД (1401-0001) мала набавка април јун 2017ОР: 33600000- Фармацеутски производи

Свега (4267)

20. Материјал за домаћинство и угоститељство (4268)

20.1 МУП Хемијска средстава за одржавање хигијене
4268 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017ОРН:39830000 производи за чишћење

20.2 ОПИС
Месо свеже,маст,трајне и полутрајне прерађевине

4268 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март децембарОРН:15422000,15110000,15130000

20.3 ОПИС Месо пилеће
4268 БД (1401-0001) отворени поступак април јун децембар

ОРН:15112130 пилеће месо

20.4 ОПИС
Конзервирани месни производи и готова јела 4268 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март децембар
ОРН:15131000,15894300

20.5 ОПИС
Риба замрзнута и свежа

4268 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март 2017
ОРН:15220000 смрзнута руба,рибљи филе и рибље месо

20.6 ОПИС Риба конзервирана (сардина, туњевина)
4268 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март 2017ОРН:1520000 припремљена и конзервисана риба

20.7 ОПИС Производи од млека
4268 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017

ОРН:15500000 млечни производи

20.8 ОПИС
Колонијал

4268 БД (1401-0001) отворени поступак април јун 2017
ОРН:15800000 разни прехрамбени производи

20.9 ОПИС
Брашно

4268 БД (1401-0001) мала набавка јануар март децембар
ОРН:15612100 пшенично брашно

20.10 ОПИС
Уље

4268 БД (1401-0001) мала набавка април јун 2017ОРН::15421000рафинисана уља

20.11 ОПИС
Шећер кристал

4268 БД (1401-0001) мала набавка јул септебмар 2017
ОРН:15831000 шећер

Кафа 4268 БД (1401-0001) отворени поступак април јун



20.12 ОПИС ОРН:15861000 кафа 2017

20.13 ОПИС
Конзервирано воће и поврће

4268 БД (1401-0001) мала набавка јануар март 2017ОРН:15331400 конзервирано воће,15331460 поврће у
конзерви

20.14 ОПИС Кондиторски производи
4268 БД (1401-0001) отворни поступак фебруар април 2017

ОРН:15800000 разни прехрамбени производи

20.15
ОПИС

Сокови воћни
4268 БД (1401-0001) отворени

поступак јануар март 2017ОРН:15321000 воћни сокови

20.16 ОПИС
Сокови воћни-дојпак 0,2

4268 БД (1401-0001) мала набавка јул септебмар 2017ОРН:15321000 воћни сокови

20.17 ОПИС

Вода газирана и негазирана
4268 БД (1401-0001) отворени поступак април јун 2017ОРН: 15981100 Негазирана минерална вода, 15981200

Газирана минерална вода

20.18 ОПИС

Јаја
4268 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017ОРН:03142500 јаја

20.19 ОПИС

Воће и поврће свеже и сушено
4268 БД (1401-0001) отворени поступак март мај 2017

ОРН:15300000воће,поврће и сродни производи

20.20 ОПИС
Млеко дуготрајно и млеко чоколадно

4268 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март 2017ОРН: 15982200 чоколадно млеко

20.21 ОПИС

Пециво замрзнуто, сладолед и поврће замрзнуто

4268 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март децембар
ОРН:15812100, пециво,15555100 сладолед,15331170
смрзнуто поврће

20.22 ОПИС
Пиво, вино и жестока пића

4268 БД (1401-0001) мала набавка април јун 2017ОРН: 15981000-Пиво, 15930000-Вино,15910000-Дестилована
алкохолна пића

20.23 ОПИС
Сокови газирани

4268 БД (1401-0001) отворени поступак мај јул 2017ОРН: 15982000 безалкохолни освежавајући напитци

20.24 ОПИС
Хлеб и коре за питу и гибаницу

4268 БД (1401-0001) отворени поступак мај август 2017ОРН: 15811100 Хлеб, 15811000 хлебни производи

20.25 ОПИС
Папирна и ПВЦ галантерија

4268 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017ОРН:39830000 производи за чишћење

20.26 ОПИС
Млеко пастеризовано и кисело млечни производи

4268 БД (1401-0001) отворени поступак март мај 2017ОРН: 15511100 пастеризовано млеко, 15551000 јогурт и
други ерментисани млечни производи

20.27 ОПИС
Сир и кајмак домаћи

4268 БД (1401-0001) мала набавка јануар март 2017ОРН: 15540000-Сиреви,15550000-разни млечни производи

Кечап, сенф, маргарин и мајонез



20.28 ОПИС
ОРН: 15871230 кечап од парадајза, 15871250 сенф, 15871273
мајонез, 15431100 магарин

4268 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017

Свега (4268)
21. Материјал за посебне намене (4269)

21.1 МУП

Столарски, браварски и други материјал за поправке и
одржавање објеката и опреме МУП-а

4269 БД (1401-0001) отворени поступак март мај 2017ОРН: 31700000 - Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал

21.2 САТИТ
Систем непрекидног напајања комплет

4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај 2017ОРН: 31154000- Уређаји за непрекидно напајање
електричном енергијом

21.3 САТИТ
Резервни делови за ТЕТРА терминале

4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај 2017ОРН: DA44 Резервни делови

21.4 МУП

Молерски материјал

4269 БД (1401-0001) мала набавка април јун 2017ОРН: 44192000 - Други разни грађевински материјал

21.5 МУП
Подне облоге

4269 БД (1401-0001) мала набавка март јун децембарОРН: 44112200- Подне облоге

21.6 САТИТ

хитне и непредвиђене набавке резервних делова за
телекомуникационе системе 4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април децембарОРН: DA44 Резервни делови

21.7 МУП

Алат

4269 БД (1401-0001) мала набавка јун септебмар 2017ОРН: 44512000 - Разни ручни алати

21.8 ХЈ

Потрошни материјал за одржавање хеликоптера

4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај 2017ОРН:31440000 - Батерије

21.9 МУП

Државна застава са грбом

4269 БД (1401-0001) мала набавка јун септебмар новембарОРН: 35821000- заставе

21.10 САТИТ

Читач картица са 2 слота

4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017ОРН: 30216000- Магнетни или оптички читачи

21.11 САТИТ

Хитне и непредвиђене набавке резервних делова за
информациони систем

4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април децембарОРН: 34913000- Разни резервни делови

21.12 САТИТ

Резервни делови за рачунаре и рачунарске компоненте

4269 БД (1401-0001) оквирни споразум јануар март 2018ОРН: 30237000- делови,прибори и материјали за рачунаре и
30236000 разне рачунарске опреме

21.13 САТИТ
Батерије за Alcatel централе 12V 70Ah

4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април децембарОРН: 31440000 - Батерије

21.14 САТИТ

Резервни делови за аквизициону радну станицу

4269 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017ОРН: 3491300- Разни резервни делови

21.15 САТИТ

Потрошни материјал за телекомуникациону
инфраструктуру

4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај 2017ОРН: 325000000- Телекомуникациона опрема и материјал

Потрошни материјал за машине за персонализацију и



21.16 САТИТ
ковертирање картичних идентификационих докумен. 4269 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017

ОРН: 30199200 Коверте, писма-коверте и дописнице

21.17 САТИТ
Потрошни материјал телефонског система

4269 БД (1401-0001) мала набавка јун септебмар 2017ОРН: 325000000- Телекомуникациона опрема и материјал

21.18 САТИТ

Потрошни материјал за систем видео надзора и контролу
приступа

4269 БД (1401-0001) мала набавка јун септебмар 2017ОРН: 32350000- Делови аудио и видео опреме

21.19 САТИТ
Резер.делови за РР-допуна постојећих система
ERICSSON 4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај септебмар
ОРН: DA44 Резервни делови

21.20 САТИТ

Резервни делови телефонске централе типа Alcatel

4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април децембарОРН: 32520000- Телекомуникациони каблови и опрема

21.21 САТИТ

Резервни делови за РР- допуна постојећих система
Ceragon

4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај септебмарОРН: DA44 Резервни делови

21.22 САТИТ

Батерије за ручне ТЕТРА радио станице

4269 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017ОРН: 31440000 - Батерије

21.23 САТИТ

Резервни делови за системе видео надзора

4269 БД (1401-0001) мала набавка март мај децембарОРН: 32520000- Телекомуникациони каблови и опрема

21.24 САТИТ

Резервни делови за системе видео надзора у Београду

4269 БД (1401-0001) преговарачки поступак март мај 2017ОРН: 32320000- Телевизијска и аудиовизуелна опрема

21.25 САТИТ

Резервни делови за системе видео надзора за аутоматс.
препознавање регистарских таблица у Београду

4269 БД (1401-0001) преговарачки поступак март мај 2017ОРН: 32320000- Телевизијска и аудиовизуелна опрема

21.26 САТИТ
Батерије за Базне станице

4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017ОРН: 31440000 - Батерије

21.27 САТИТ

Батерије за аналогне ручне радио станице

4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017ОРН: 31440000 - Батерије

21.28 МУП

Електро материјал за поправке и одржавање објеката и
опреме МУП-а

4269 БД (1401-0001) отворени поступак фебруар април 2017ОРН: 31700000 - Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал

21.29 МУП

Машински материјал за поправке и одржавање објеката и
опреме МУП-а

4269 БД (1401-0001) мала набавка мај јул 2017ОРН: 44115200 - Материјал за водоинсталатерске послове и
грејање

21.30
Жандарме рија Ронилачки делови и опрема

4269 БД (1401-0001) мала набавка јануар фебруар априлОРН: 34913000 Разни резервни делови

21.31 УСП

Усници

4269 БД (1401-0001) оквирни споразум фебруар април 2018ОРН: 38500000 - Апарати за проверу и испитивање

Резервни делови за базне станице



21.32 САТИТ
ОРН: DA44 Резервни делови 4269 БД (1401-0001) мала набавка фебруар април 2017

21.33 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене набавке

4269 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март децембарОРН:

21.34 УКП- НКТЦ
Потрошни материјал

4269 БД (1401-0001) оквирни споразум март мај 2018ОРН: LA21- за лабораторијске намене

Свега (4269)

Свега (426)

22. Административна опрема ( 5122)

22.1 МУП

Намештај

5122 БД (1401-0001) отворени поступак април јун децембарОРН: 39000000 Намештај (укључујући канцеларијски),
унутрашња опрема, уређаји за домаћинство

22.2
УСП

Јачањематеријално-техничких капацитета неопходних за
рад саобраћајне полиције у циљу повећања безбедности
грађана у саобраћају 5122 БД (1401-5004) отворени поступак април ју 2018
ОРН: 34000000 - Опрема и помоћни производи за превоз

22.3 УИТ

Осавремењавање информационог система МУП-а у циљу
побољшања пружања услуга грађанима.

5122 БД (1401-5005) отворени поступак април јун 2018ОРН: 30200000 - Рачунарска опрема и материјал

22.4 СВС

Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и
животне средине Републике Србије од последица
ванредних ситуација 5122 БД (1401-5004) отворени поступак април јун 2018ОРН: 35100000 - Сигурносна опрема и опрема за ванредне
ситуације

2.5 МУП

Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и
Херцеговина " Заједничке активности на праћењу и
сузбијању шумских пожара у Западној Србији (Седиште)

5122 БД (1401-7011) отворени поступак мај јул децембарОРН:48510000- комунакациони програмски пакет

22.7 МУП

Бела техника

5122 БД (1401-0001) мала набавка мај јул децембарОРН: 39220000- Кухињска опрема, предмети за домаћинство
и потрепштине за угоститељство

Свега (5122)

23. Опрема за јавну безбедност (5128)

23.1 ХЈ

Набавка хеликоптерске дизалице за спасавање

5128 БД (1401-0001) отворени поступак март мај 2017ОРН: 42414100- Дизалице

23.2 ХЈ

Набавка опреме за трагање и спасавање и заштите
опреме

5128 БД (1401-0001) отворени поступак март мај 2017ОРН: 35112000 Опрема за спашавање и ванредне ситуац.

23.3 САТИТ

Видео надзор у саобраћају - фаза 1
5128 БД (1401-5003) отворени поступак јануар фебруар 2017ОРН: 32323500 систем за видео надзор

23.4 МУП

Клима уређаји

5128 БД (1401-0001) мала набавка април јун новембарОРН: 39717200 Уређаји за климатизацију

Хитне, додатне и непредвиђене набавке



23.5 МУП ОРН: 5128 БД (1401-0001) отворени поступак јануар март децембар

Свега (5128)

Свега (512)

Б - Добра која се обезбеђују по основу средстава која су Министарству унутрашњих
послова опредељен Законом о буџету Републике Србије
В - РАДОВИ
24. Куповина зграда и објеката (5111)

24.1 УГП
Набавка новог објекта и опремање инфраструктуром, ГП
Годово- СГП Махов Крш

5111 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:45223821- Монтажне јединице

Свега 5111
25. Изградња зграда и објеката (5112)

25.1 САТИТ

Видео надзор у саобраћају - фаза 1

5112 БД (1401-5003) отворени поступак јануар фебруар 2017ОРН: 32323500 систем за видео надзор

25.2 ПУ Прокупље
Изградња монтажног објекта ПО Луковска Бања

5112 БД (1401-0001) мала набавка март април децембарОРН:45216111 - Радови на изградњи полицијских станица

Свега 5112
26. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)

26.1 УГП
Реконструкција објекта СГП Ђердап

5113 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији

26.2 УГП
Реконструкција објекта - СГП Наково

5113 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:45454000 - Радови на реконструкцији

26.3 ПУ Прокупље
Реконструкција дела објекта ПУ у Прокупљу

5113 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:45454000 - Радови на реконструкцији

26.4 МУП
Хитне, додатне и непредвиђене набавке

5113 БД (1401-0001) мала набавка јануар март децембарОРН:

Свега 5113
27. Пројектно планирање (5114)

27.1 УКП

Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију и доградњу простора НКТЦ (Анех сала),
Кнеза Милоша 103

5114 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања

27.2 УКП

Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију простора Одсека за КТЦ Нови Сад у Пап
Павла 46 5114 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања

27.3 УКП

Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију лабораторијског и пратећег простора
Одсека за КТЦ Ниш 5114 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања



27.4 ПТЈ

Израда пројектне документације за магацин МЕС,
"Липовица 2"

5114 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања

27.5 ПТЈ

Израда пројектне документације за ''Shoot House'' –
хангар Л1

5114 БД (1401-0001) мала набавка март април јунОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања

Свега 5114
Свега 511
УКУПНО В-радови која се обезбеђују по основу средстава која су Министарству
унутрашњих послова опредељен Законом о буџету Републике Србије
Г- ДОНАЦИЈЕ
28. Услуге образовања кадрова (4233)

28.1 ХЈ
Специјалистичка обука

4233 мала набавка мај јун децембарОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке

28.2 УГП
Обука у коришћењу дигиталних видео ендоскопа

4233 мала набавка март април децембарОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке
Свега 4233

29. Остале опште услуге (4239)

29.1 УКП- НКТЦ
Непредвиђени трошкови год.1

4239 мала набавка мај јун децембарОРН: 71244000 - Прорачун трошкова, праћење трошкова

29.2 УКП- НКТЦ Набавка базе података влакана и ИЦ спектара влакана и
боја- Активност бр.5

4239 мала набавка мај јун децембарОРН: 48610000 Системи база података

29.3 УКП- НКТЦ

Ревизија

4239 мала набавка мај јун децембарОРН: JA18 За ревизију

Свега 4239

Свега 423

30. Текуће поправке и одржавање опреме (4252)

30.1 СВС
Ремонт и опремање чамца за гашење пожара

4252 отворени поступак мај јул децембарОРН:50244000 услуге ремонта бродова или чамца

Свега 4252

Свега 425

31. Материјал за посебне намене (4269)

31.1 ПУ Бгд

Материјал за посебне намене

4269 мала набавка мај јул децембарОРН: DA23 Материјал за посебне намене

31.2 УГП

Набавка заштитних прслука и балистичких шлемова

4269 мала набавка март април јулОРН: 181430000- заштитна опрема; 35113430- заштитни
прслуци

Свега 4269



Свега 426

32. Изградња зграда и објеката (5112)

32.1 ПУ Бгд

Управна зграда Булевар деспота Стефана бр. 107,
Изградња VI спрата, на делу објекта УКП-а, оријентисаног
према улици В. Лисинског - донација града Београда

5112 отворени поступак мај јул децембарОРН:45262800 - Радови на доградњи зграда

Свега 5112

33. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)

33.1 ПУ Чачак
Реконтрукција крова на згради ПС Лучани

5113 мала набавка мај јун децембарОРН:45261910 радови на поправци крова

Свега 5113

34. Пројектно планирање (5114)

34.1 СВС

Израда пројектне документација за потребе градње
центра за Ванредне ситуације, на Новом Београду -
донација 5114 отворени поступак мај јул децембарОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања

34.2 ПУ Бгд

Израда главних пројеката реконструкције и надградње
објекта Полицијске бригаде - Требевићка 10. - донација

5114 мала набавка мај јун децембарОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге
планирања

Свега 5114

Свега 511

35. Опрема за саобраћај (5121)

35.1 СВС

Набавка 8 теренских возила

5121 отворени поступак мај јул децембарОРН:34113300- Теренска возила

35.2 ПУ Бгд

Набавка чамаца
5121 мала набавка мај јул децембарОРН:34520000- Чамци

35.3 УГП

Набавка возила

5121 отворени поступак март мај 2017ОРН:34114200 полицијски аутомобили

Свега 5121
36. Административна опрема ( 5122)

36.1 УКП- СБПОК
Информатичка опрема

5122 мала набавка мај јун децембарОРН:30236000 разна рачунарска опрема

36.2 ПУ Бгд

Набавка камера

5122 мала набавка мај јун децембарОРН: 32323500 систем за видео надзор

36.3 УГП

Неопходна опрема (информатичка опрема, ТЕТРА
станице, термовизијске камере...)

5122 мала набавка април мај децембарОРН: 32323500 систем за видео надзор; 30236000 разна
рачунарска опрема; 32500000- телекомуникациона опрема и
материјал



Свега 5122
37. Лабараторијска опрема (5125)

37.1 УСП
Касете за узорковање телесне течности

5125 мала набавка мај јун децембар
ОРН:

Свега 5125

38. Опрема за јавну безбедност (5128)

38.1 УКП- НКТЦ
Опрема за форензику

5128 мала набавка мај јул децембар
ОРН: 38510000- микроскопи

38.2 СВС
Хидраулични развални алат

5128 мала набавка април мај август
ОРН:30000000 - Канцеларијске и рачунарске машине, опрема
и залихе

38.3 УКП- НКТЦ
Набавка поларизационог микроскопа са
флуоресценцијом- Активност бр.5 5128 отворени поступак мај јул децембар
ОРН: 38510000- микроскопи

Свега 5128
Свега 512
УКУПНО ДОНАЦИЈЕ - Г
Д - АДАПТАЦИЈАСТАНОВА
39. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)

39.1 МУП
Грађевинско занатски радови на адаптацији станова

5113 отворени поступак фебруар јун децембар
ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови

УКУПНО (5113) – Д

СВЕГА А+Б+В+Г+Д


