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А - УСЛУГЕ 

1. Енергетске услуге (4212)        

Огревно дрво   4212 отворени 
поступак април јун децембар   

ОРН:03413000 дрво за огрев               1.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења основних животних услова за рад запослених. Процена 
вредности је урађена на основу анализе цена из претходног уговора, рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту. 

Угаљ  4212 отворени 
поступак април јун децембар   

ОРН:09111100 угаљ               1.2 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења основних животних услова за рад запослених. Процена 
вредности је урађена на основу анализе цена из претходног уговора, рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту. 

Пропан бутан гас  4212 мала набавка април јун децембар   
ОРН: 09122000 пропан и бутан , 09122100 пропан гас               

1.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења основних животних услова за рад запослених. Процена 
вредности је урађена на основу анализе цена из претходног уговора, рачунајући и процену пораста 
цена на тржишту. 

Eлектричнa енергијa  4212 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН: 09310000  Електрична енергија               1.4 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности Набавка се спроводи ради обезбеђења основних животних услова за рад запослених.  

Свега (4212)        

2. Услуге редовног одржавања и старања (4213)           



Одржавање објекта Царичин град на Макишу  4213 мала набавка март април јуни   

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда               2.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Ангажовање додатне радне снаге ради одржавања хигијене. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање обејкта Интеркомерца Сектора за 
ванредне ситуације  4213 мала набавка март април јуни   

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда               2.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Ангажовање додатне радне снаге ради одржавања хигијене. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање објекта СИВ 1  4213 отворени 
поступак април јун август   

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда               2.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Ангажовање додатне радне снаге ради одржавања хигијене. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Обављање послова дезинсекције и дератизације 
Жандармерија-Копнена зона  4213 мала набавка март април јуни   

ОРН:90922000 - Услуге сузбијања штеточина               2.4 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Обављање послова дезинсекције и дератизације 
објеката на територији града Београда и објекката 
Жандармерије  у Краљеву  и Клиси 

 4213 мала набавка март април јуни   

ОРН:90922000 - Услуге сузбијања штеточина               2.5 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4213)        

3.  Трошкови осигурања (4215)           

Осигурање лица  4215 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН:66510000 - Услуге осигурања               3.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Осигурање возила  4215 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН: 66514110  Услуге осигурања моторних возила               3.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање возила. Процена је рађена на основу претходне 
вредности уговора. 



Осигурање објеката и опреме  4215 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН: 66515200  Услуге осигурања имовине               3.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање објеката и опреме. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Осигурање пловила  4215 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН: 66514150  Услуге осигурања пловила               3.4 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање пловила. Процена је рађена на основу претходне 
вредности уговора. 

Осигурање стада  4215 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН: 66510000  Услуге осигурања                3.5 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање основног стада. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Осигурање ваздухоплова  4215 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН: 66516200  Услуге осигурања од одговорности за 
ваздухоплове               3.6 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање ваздухоплова. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Свега (4215)        
4. Закуп основних средстава и покретне имовине(4216)        

Изнајмљивање мултифункционалне опреме  4216 отворени 
поступак март јун децембар   

ОРН:РА01 Изнајмљивање               4.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Свега (4216)        

Свега (421)        
5.Трошкови пословних путовања у инотранству (4222)               

Издавање авио карата  4222 квалификациони 
поступак март јун децембар   

ОРН:34980000 карте за превоз               5.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Свега  (4222)        



6. Остали трошкови транспорта (4229)               
Транспортне услуге   4229 мала набавка март јун децембар   
ОРН: 60000000  Услуге превоза (изузев превоза 
отпада)               

6.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Свега (4229)        

Свега (422)        

7. Административне услуге (4231)               

Хитне и непредвиђене административне услуге   4231 мала набавка март јун децембар   

ОРН:50000000 услуге одржавања и поправке               7.1 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процена је рађена на основу 
претходне вредности уговора. 

Свега (4231)        

8. Компјутерске услуге (4232)               

Одржавање NEXTBIZ апликације  4232 отворени 
поступак фебруар мај децембар   

ОРН:72267000 услуге одржавања поправка софтвера               8.1 УЗЗП    
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лиценце за систем XRY  4232 мала набавка април мај децембар   

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама (лиценцима)               8.2 УКП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно је обнављање лиценце за форензику мобилних телефона.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лиценцe ГИС платформе  4232 мала набавка фебруар март април   
ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама (лиценцима)               

8.3 УИТ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Истеком 2013. године, престају да важе постојеће лиценце, тако да у функцији остаје само 
платфорама са основним функционалностима која није довољна за нормално функционисање и 
обављање ГИС послова. Из тог разлога  потребно је купити наведене лиценце.Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лценце за Antivirus software za Mail  4232 мала набавка август септембар октобар   8.4 УИТ 
ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка лиценци је неопходна за редовно функционисање система. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лиценце за ТАМ  4232 отворени 
поступак март мај  јуни   

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               8.5 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Куповина ових лиценци представља потпуну интеграцију система за логовање са службеним 
картицама. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Лиценце за  Antivirus software-intranet  4232 мала набавка мај јун јули   

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               8.6 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Лиценце је неопходно обнављати сваке године.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лиценце за Proxy server  4232 мала набавка април мај јуни   

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               8.7 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Лиценце је неопходно обнављати сваке године.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лиценце за потребе сигурног приступа спољним 
WEB апликацијама   4232 мала набавка април мај јуни   

ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               8.8 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Куповина ових лиценци представља потпуни мониторинг коришћења система. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Продужење лиценци за Lotus Domino и Lotus Notes  4232 мала набавка мај јун јули   
ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               8.9 УИТ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Лиценце је неопходно обнављати сваке године. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лиценце за РР уређаје   4232 мала набавка мај јун јули   
ОРН:72212218 услуге изрде софтвера за управљање 
дозволама ( лиценцима)               

8.10 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

 Повећање пропусне моћи изграђеног радио релејног престена са 100 на 200 Mbit/s. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

IP телефонија - лиценце   4232 отворени 
поступак април јун август   8.11 УЗВК 

ОРН: 72212218  Услуге израде софтвера за 
управљање дозволама (лиценцама)               



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

 Односе се на проширење постојећег IP телефонског система за потребе ПУ НИ, ПУ ПИ, ПУБО. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Лиценце за ТЕТРА базне станице, 4 ком. (укупно 24 
ком.)  4232 отворени 

поступак април јун август   

ОРН: 72212218  Услуге израде софтвера за 
управљање дозволама (лиценцама)               8.12 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

 Лиценце за базне станице на МСО, проширење капацитета за базне станице на систему. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

MIIP II - одржавање  4232 мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:72267100  Одржавање софтвера за 
информационе технологије               8.13 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4232)        

9. Услуге образовања кадрова (4233)               

Обука летачког особља  4233 мала набавка март  мај јун   

ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке               
9.1 ХЈ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самостални рад, чиме би се уштедела средства 
планирана за годишња или хаваријска одржавања. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Обука радника заштите за ЦА, са сертификацијом  4233 мала набавка април мај јун   

ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке               
9.2 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самостални рад, чиме би се уштедела средства 
планирана за годишња или хаваријска одржавања. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Обуке за интервентне поправке функционалности 
softvera  4233 мала набавка јун јули август   

ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке               9.3 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самостални рад, чиме би се уштедела средства 
планирана за годишња или хаваријска одржавања. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Обуке за одељење за телекомуникациону 
инфраструктуру  4233 отворени 

поступак мај јули септембар 

ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке             

увећан износ, 
средства 

обезбеђена 
прерасподелом  9.4 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самостални рад, чиме би се уштедела средства 
планирана за годишња или хаваријска одржавања. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Обука за инсталацију и подршку тетра базних 
станица  4233 отворени 

поступак мај јули септембар 

ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 9.5 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Свега (4233)              

10. Услуге информисања (4234)               

Праћење медија - прес клипинг  4234 мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге               10.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Штампање "Полиција данас"  4234 мала набавка фебруар март  децембар   
ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге               

10.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.  

Услуга дистрибуције дневне штампе  4234 мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге               10.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.  

Свега (4234)              
11. Услуге за домаћинство и угоститељство (4236)               

Хотелски смештај и рес.услуге за госте МУП-а  4236 мала набавка фебруар март  децембар   
ОРН:55110000 услуге хотелског смештаја                

11.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4236)              
12. Остале опште услуге (4239)               

Поткивање коња  4239 мала набавка фебруар март  децембар   
ОРН:85200000 ветеринарске услугед               

12.1 ПУ Бгд 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Изнајмљивање аутомата за воду  4239 мала набавка фебруар март  децембар   
ОРН: PA01  Изнајмљивање               

12.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Пуњење боца гасом  4239 мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН: 76111000 - Услуге регасификације               12.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Израда скица и идејног решења за нову редовну 
униформу  4239 мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:72242000 - Услуге моделирања дизајна               12.4 УЗЗП / ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна у циљу прецизирања и усклађивања изгледа  униформе са новом Уредбом о 
униформи и ознакама. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Услуга уништења убојних средстава са 
нестабилним барутом  4239 отворени 

поступак  фебруар април мај   

ОРН: 38546000  Систем за откривање експлозива               12.5 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна у складу са важећим законским прописима. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Рециклажа тонера/пуњење тонера  4239 отворени 
поступак  март мај децембар   

ОРН:DA рециклирање               12.6 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4239)              
Свега (423)              

13. Остале специјализоване услуге (4249)               

Сервисирање лифтова  4249 мала набавка септембар октобар децембар   

ОРН:50000000 услуге одржавања и поправке               13.1 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање плинске инсталације  4249 мала набавка септембар октобар децембар   
ОРН:50000000 услуге одржавања и поправке               

13.2 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање плинске угоститељске опреме  4249 мала набавка септембар октобар децембар   
ОРН:50000000 услуге одржавања и поправке               

13.3 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

13.4 УКП-ССИМ Услуга техничке подршке за форензику мобилних 
телефона  4249 преговарачки 

поступак септембар октобар децембар   



ОРН: 71336000  Услуге техничке подршке               

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради обезбеђења судских доказа у кривичним поступцима и предистражњим 
радњама.Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Свега (4249)              
Свега (424)              

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

Хитне, додатне и непредвиђене набавке  4251 мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:45400000 - Завршни грађевински радови               14.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Хитне интервенције на непредвиђеним кваровима на инсталацијама. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање водоводних и канализационих 
инсталација у објектима МУП-а у седишту  4251 мала набавка март април децембар   

ОРН:45332000 - Водоинсталатерски радови и радови 
на инсталацији одвода               14.2 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Хитне интервенције на непредвиђеним кваровима на инсталацијама. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација горионика и чишћење котлова у објектима 
при седишту Министарства  4251 мала набавка април мај октобар   

ОРН:50711000 - Услуге поправке и одржавања 
електричних инсталација у зградама               14.3 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање система за дојаву пожара у објекту 
"Стара зграда", К.Милоша 99-103  4251 мала набавка март април децембар   

ОРН:45343000 - Радови на инсталацији уређаја за 
противпожарну заштиту               14.4 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Хитне интервенције на непредвиђеним кваровима на инсталацијама. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Контролни сервиси и поправке на постојећим 
системима за дојаву и гашење пожара у објектима 
при седишту МУП-а 

 4251 мала набавка март април децембар   

ОРН:45343000 - Радови на инсталацији уређаја за 
противпожарну заштиту               14.5 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности расхладних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисни радови на постојећој расхладној опреми 
смештеној у просторијама сервер сала  4251 мала набавка април мај јул   14.6 УКП 

ОРН:50730000 - Услуге поправке и одржавања 
расхладних група               



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности расхладних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Контролни сервиси и поправке система за дојаву 
пожара у објектима ГП, СГП и РЦ  4251 мала набавка март април децембар   

ОРН:45343000 - Радови на инсталацији уређаја за 
противпожарну заштиту               14.7 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Контролни сервиси и поправке система видео 
надзора у објектима ГП, СГП и РЦ  4251 мала набавка март април мај   

ОРН:50343000 - Услуге поправке и одржавања видео 
опреме               14.8 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација кровног покривача у објекту СГП 
Бујановац  4251 мала набавка март април мај 

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови             

измена описа 
предмета 

набавке; износ 
непромењен 14.9 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности објекта и заштита инсталација и опреме. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка хангарских врата  4251 мала набавка март април децембар   
ОРН:44221240 - Гаражна врата               

14.10 ХЈ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Довођење у функцију хангарских врата за хеликоптере. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Замена крова и адаптација канцеларије 
аутомеханичарске радионице, Сарајевска 34а  4251 мала набавка март април мај   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови               14.11 УЗО 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности инсталација и остваривање приштеда по основу смањених погонских 
трошкова. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Санација громобранских инсталација на објектима 
за смештај УБС-а Жандармерије  4251 мала набавка мај јун јул   

ОРН:45312310 - Радови на уградњи громобранске 
заштите               14.12 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Објекат нема законом предвиђену громобранску заштиту. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање котлова у КЗБ и у седиштима Одреда  4251 мала набавка март април децембар   14.13 Ж 
ОРН:50712000 - Услуге поправке и одржавања 
машинских инсталација у зградама               



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисни радови на постојећим грејним 
инсталацијама објеката при комплексу 3. Одреда у 
НС 

 4251 мала набавка јул август септембар   

ОРН: 50720000  Услуге поправке и одржавања 
централног грејања               14.14 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и сервисни радови на припреми 
централне расхладне инсталације у комплексу АЗГ   4251 мала набавка март април мај   

ОРН:50730000 - Услуге поправке и одржавања 
расхладних група               14.15 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности расхадне инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Увођење инсталације грејања у објекат ВИЛА при 
комплексу НЦ Митрово Поље  4251 мала набавка март април децембар   

ОРН:45331100 - Радови на инсталацији централног 
грејања               14.16 УЗСООУН 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности простора. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и адаптација сале и банкет сале 
ресторана (око 115 м2) у одмаралишту ''Цветна 
долина'' на Гочу 

 4251 мала набавка мај јун јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови               14.17 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Подизање услуге на виши ниво. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Санација мокрих чворова, водоводне и 
канализационе инсталације ресторана у ''Деспота 
Стефана'' Београд 

 4251 мала набавка март април мај 

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови             

увећан износ, 
средства 

обезбеђена 
прерасподелом  14.18 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Побољшање техничких услова у објекту. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација парохватача са потребним каналом и 
мотором за извлачење масних пара, ресторан 
''Палата Србије'' Београд 

 4251 мала набавка април мај јун   

ОРН: 45453000  Ремонтни и санациони радови               14.21 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Побољшање техничких услова у објекту. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

14.22 ПУ Зајечар Сервисни радови на постојећој грејној инсталацији 
објекта седишта ПУ Зајечар   4251 мала набавка јул август септембар   



ОРН:50712000 - Услуге поправке и одржавања 
машинских инсталација у зградама               

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Спречавање даље штете на грађевинским провршинама и инсталисаној опреми.Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација инсталације грејања и опреме у 
котларници објекта ПС Бајна Башта  4251 мала набавка фебруар март април   

ОРН:45454000 - Радови на реконструкцији               14.23 ПУ Ужице 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходност заштите корисника приликом уласка у објекат.Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација громобранске инсталације објекта 
седишта ПУ у Нишу  4251 мала набавка мај јун јул   

ОРН:45312310 - Радови на уградњи громобранске 
заштите               14.24 ПУ Ниш 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Постојећа громобранска инсталација је оштећена, и неопходно је довођење у исправно стање у 
складу са законом. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и адаптација надстрешице на улазу ПС 
Врњачка Бања  4251 мала набавка мај јун јул   

ОРН:45454000 - Радови на реконструкцији               14.25 ПУ 
Краљево 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходност заштите корисника приликом уласка у објекат.Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација инсталације грејања и опреме у 
котларницама објеката СГП  4251 мала набавка март април септембар 

ОРН:45331110 - Радови на инсталацији котлова             
  

14.26 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Спречавање даље штете на опреми топловодне котларнице.Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација грејних инсталација у објектима ПС, ПО и 
ПИ на територији града Београда  4251 мала набавка март април децембар   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и одржавања 
машинских инсталација у зградама               14.27 ПУ Бгд 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и адаптација просторија за задржавање  4251 мала набавка март април децембар   
ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови               

14.28 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности простора по примедбама заштитника грађана. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4251)        
15. Текуће поправке и одржавање опреме (4252)               

15.1 УКП-НКТЦ Сервисирање и поправке  4252 отворени 
поступак  март мај децембар   



ОРН:50000000 услуге одржавања и поправке               

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање и одржавање возила   4252 квалификациони 
посутпак фебруар април децембар 

ОРН:50112000  Услуге поправке и одржавања 
аутомобила             

умањење 
средстава за 
позицију 15.37. 15.2 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправке, сервисирање и ремонти ваздухоплова  4252 отворени 
поступак  март мај јун   

ОРН:50211000  Услуге поправке и одржавања 
ваздухоплова               15.3 ХЈ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно због држања хеликоптера у летном стању. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Спровођење обавезних А/Д нота за ваздухоплове  4252 отворени 
поступак  март мај јун   

ОРН: 50211100  Услуге одржавања ваздухоплова    15.4 ХЈ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обавезна примена по налогу произвођача хеликоптера. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање фотокопир апарата и одржавање 
штампача  и тонера  4252 отворени 

поступак  фебруар мај децембар   

ОРН:50313100  Услуге поправке фотокопирних 
уређаја,50313200  Услуге одржавање фотокопирних 
уређаја 

              15.5 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка аутобуса  4252 отворени 
поступак  мај јули децембар   

ОРН:50113200  Услуге одржавања аутобуса               15.6 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка, сервисирање и одржавање читача 
докумената  4252 мала набавка март мај јун   

ОРН:50312310  Одржавање опреме мреже за пренос 
података               15.7 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и 
додела државног жига за ручне радаре  4252 отворени 

поступак  март мај јун   

ОРН: 32352200  Резервни делови и прибор за радар               15.8 УСП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање штампача и мултифункционалних 
уређаја  4252 мала набавка април мај јун   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка рачунарске 
опреме               15.9 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно због великог броја штампача ван гаранције. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање Kognos  4252 мала набавка јун јули август   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка рачунарске 
опреме               15.10 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно стабилно и сигурно одржавање. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање УПС уређаја  4252 мала набавка април мај децембар   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка рачунарске 
опреме               15.11 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно због поправке неисправних уређаја.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање система за припрему података за 
персонализацију, система за персонализацију 
путних исправа и персонализацију 
идентификационих докумената 

 4252 преговарачки 
поступак јуни август септембар умањење 

средстава 

ОРН:50324100- услуге одржавања система               
15.12 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно због редовне и континуиране продукције свих типова пасоша, картичних ИД докумената, 
личних карата, саобраћајних и возачких дозвола. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање CA система и HSM  4252 отворени 
поступак  април јуни август   

ОРН:50324100- услуге одржавања система               15.13 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Због усавршавања ИТ опреме, неопходно је извршити напредније обуке. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање Datapower уређаја  4252 мала набавка јул август септембар   
ОРН:50324100- услуге одржавања система               

15.14 УИТ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Због истека претходно закљученог уговора о одржавању, мора се наставити са континуираним 
одржавањем. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 



Oдржавање Lotus Domino и Lotus Notes  4252 мала набавка мај јун јули   

ОРН::50324100 услуге одржавање система               15.16 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање периферних уређаја за аквизициони 
поступак (VDR, табла за потпис, скенер отиска 
прста) 

 4252 мала набавка март април мај   

ОРН:50324100 услуге одржавање система               15.17 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Због све чешћих кварова периферних уређаја и немогућности замене новим. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и 
додела државног жига за радаре уграђене у 
пресретаче 

 4252 отворени 
поступак  март мај јун   

ОРН: 50433000  Услуге калибрације (баждарења)               15.18 УСП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и 
додела државног жига за алкометре Dreger  4252 отворени 

поступак  март мај јун   

ОРН: 50433000  Услуге калибрације (баждарења)               15.19 УСП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и 
додела државног жига за алкометре Alcoqant  4252 отворени 

поступак  март мај јун   

ОРН: 50433000  Услуге калибрације (баждарења)               15.20 УСП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно због држања хеликоптера у летном стању. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисисрање фискалних каса  4252 мала набавка март април мај   

ОРН: 50433000  Услуге калибрације (баждарења)               15.21 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање и баждарење вага  4252 мала набавка март април мај   

ОРН: 50433000  Услуге калибрације (баждарења)               15.22 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Одржавање канализационе инсталације и чишћење 
сепаратора  4252 мала набавка март април мај   

ОРН: 90400000  Услуге канализације               15.23 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Провера громобранске и електро инсталације  4252 мала набавка март април мај   
ОРН: 31216000  Громобрани               

15.24 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Поправка угоститељске расхладне опреме  4252 мала набавка март април мај 

ОРН: IA23  Ремонт и поправка             

измена описа 
предмета 

набавке, износ 
непромењен 15.25 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање продукционих сервера централног 
рачунског центра за јединствени информациони 
систем МУП-а         

 4252 отворени 
поступак  април јун август 

ОРН:50324100 услуге одржавање система             

увећан износ, 
средства 

обезбеђена 
прерасподелом  15.26 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање продукционих софтвера централног 
рачунског центра за јединствени информациони 
систем МУП-а        

 4252 отворени 
поступак  април јун август   

ОРН::50324100 услуге одржавање система               15.27 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање РР опреме  4252 мала набавка март април мај умањење 
средстава 

ОРН:50330000 услуге одржавања телекомуникационе 
опреме               15.28 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Планирана средства за одржавање постојећег система. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање мултиплексне опреме  4252 мала набавка март април мај   
ОРН: 50323000 - Одржавање и поправка периферних 
рачунарских уређаја               

15.29 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Планирана средства за одржавање мултиплекса. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.30 УЗВК Одржавање МСО ТЕТРА    4252 отворени 
поступак  април јун август увећан износ, 

средства 



ОРН: 50323000 - Одржавање и поправка периферних 
рачунарских уређаја             

обезбеђена 
прерасподелом  

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Уговор о годишњем одржавању МСО центра,пројектована цена је основу уговора за стари МСО. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Услуге одржавања телефонских централа(Alcatel, 
Siemens, Ericsson,Panasonic i GTD)  4252 мала набавка март април мај умањење 

средстава 
ОРН: 50330000 - Услуге одржавања 
телекомуникационе опреме               

15.31 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Централе различитих вендора и старости,годишње потребе за уско стреучним интервенцијама на 
опреми одређеног произвођача у смислу хардвера (сервиса-поправки) и софтвера. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Одржавање система видео надзора у Београду  4252 мала набавка март април мај умањење 
средстава 

ОРН: 50343000  Услуге поправке и одржавања видео 
опреме               15.32 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Годишње потребе за уско стеручним интервенцијама на опреми одређеног произвођача у смислу 
хардвера. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета.(сервиса-поправки) и софтвера. 

Одржавање система видео надзора за аутоматско 
препознавање регистарских таблица у Београду  4252 отворени 

поступак  март април мај умањење 
средстава 

ОРН: 50343000  Услуге поправке и одржавања видео 
опреме               15.33 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Годишње потребе за уско стручним интервенцијама на опреми одређеног произовђача у смислу 
хардвера. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета.(сервиса-поправки) и софтвера. 

Одржавање ПП апарата у објектима МУП-а у 
Београду  4252 мала набавка март април мај   

ОРН:45343220 - Радови на инсталацији апарата за 
гашење               15.34 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза полугодишњег прегледа и испитивања ПП апарата. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање хидрантске инсталације у објектима 
МУП-а у Београду  4252 мала набавка март април мај   

ОРН:45343200 - Радови на инсталацији опреме за 
заштиту од пожара               15.35 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза полугодишњег прегледа и испитивања хидраната. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање апликације за издавање личних карата 
и пасоша   4252 отворени 

поступак  јули октобар децембар 15.36 УИТ 

ОРН:50324100 услуге одржавање система             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 



прерасподелом 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Репарација заштитне опреме  4252 отворени 
поступак  јули октобар децембар 

ОРН:50610000 услуге поправке и одржавања 
безбедносне опреме             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 15.37 ДП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Свега (4252)              

Свега (425)              

УКУПНО А - услуге које се обезбеђују по основу средстава која су 
Министарству унутрашњих послова опредељен Законом о буџету 
Републике Србије 

 

            

Б -  ДОБРА 

16. Административни материјал (4261)               

Фотокопир папир и табулири  4261 отворени 
поступак  април јули децембар 

ОРН:30197643 самокопирајуће или друге хартија за 
копирање             

  
16.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Канцеларијски материјал  4261 отворени 
поступак  април јули децембар 

ОРН:30192000 канцеларијски материјал             
  

16.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Офсет хартија и картон  4261 отворени 
поступак  април јули децембар 

ОРН:37823800  Вишеслојна хартија и картон             

поступак из 
2013. године; 
средства 

обезбеђена 
прерасподелом. 

16.3 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Обућна опрема за униформисани састав УП, УСП и 
УКП  4261 отворени 

поступак  март јун децембар 16.4 ДП 

ОРН:35811200  Полицијске униформе             

увећање 
средстава 
обезбеђено 

прерасподелом. 



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања полицијских службеника. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Амблеми, чинови, ознаке и презимена  4261 отворени 
поступак  март јун децембар 

ОРН:35811200  Полицијске униформе             

измена описа 
предмета 
набавке, 
увећање 
средстава 
обезбеђено 

прерасподелом 

16.5 ДП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања полицијских службеника. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одећна опрема за униформисани састав УП, УСП и 
УКП  4261 отворени 

поступак  март јун децембар 

ОРН:35811200  Полицијске униформе             

увећање 
средстава 
обезбеђено 

прерасподелом. 16.6 ДП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања запослених.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

ХТЗ опрема (рукавице ХТЗ- кожне, чизме гумене и 
кломпе)   4261 отворени 

поступак  март јун децембар   

ОРН: 35113400  Заштитна и сигурносна одећа               16.7 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања полицијских службеника. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Промотивни материјал  4261 мала набавка март јун децембар   
ОРН: 18530000 Поклони и награде               

16.8 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања полицијских службеника. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Хитне, додатне и непредвиђене набавке  4261 отворени 
поступак  јун август октобар умањење 

средстава 
ОРН:35811200- Полицијске униформе,заштитна и 
сигурносна опрема               16.9 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

ХТЗ и алпинистичка опрема    4261 мала набавка март април децембар   

ОРН: 35113400  Заштитна и сигурносна одећа               16.10 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања запослених.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Униформе   4261 отворени 
поступак  март јун децембар   16.11 ЦОПО 

ОРН:35811200- Полицијске униформе               



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања полицијских службеника. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Торбе  4261 отворени 
поступак  март јун децембар   

ОРН: 18930000  Вреће и торбе               16.13 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Тонери  4261 отворени 
поступак  јун август децембар 

ОРН: 30125110 - тонери за ласерске штампаче и 
телефакс машине             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 16.14 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Свега (4261)              
17. Материјал за пољопривреду (4262)               

Храна за псе и коње   4262 отворени 
поступак  април јули октобар   

ОРН:15700000 храна за животиње                17.1 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Лекови за псе и коње  4262 мала набавка април мај јули   
ОРН:LA55 за ветеринарске намене               

17.2 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4262)              

18. Материјал за образовање кадрова (4263)               
Стручна литература за редовне потребе 
запослених  4263 мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне услуге               18.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4263)              
19. Материјал за саобраћај (4264)               

Моторни бензин и горива   4264 отворени 
поступак  мај јули децембар 

ОРН::09132000 бензин,09100000 гориво             

умањење 
средстава 

19.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Моторно уље  4264 отворени 
поступак  август октобар децембар 

ОРН:09211100 моторна уља             

умањење 
средстава 

19.2 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Пнеуматици за стандардна и специјална возила  4264 отворени 
поступак  март мај октобар   

ОРН:34350000 гуме за тешка и лака возила               19.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Ланци за снег  4264 мала набавка септембар октобар децембар   
ОРН:34000000 - Опрема и помоћни производи за 
превоз               

19.4 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Акумулатори за возила  4264 отворени 
поступак  мај јули децембар 

ОРН:3140000 акумулатори,примарне ћелије примарне 
патерије             

поступак из 
2013.   

19.5 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за возила  4264 отворени 
поступак  март мај децембар 

ОРН:34330000  Резервни делови за теретна возила, 
доставна возила и аутомобиле             

умањење 
средстава 

19.6 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4264)             

20. Материјал за домаћинство и угоститељство (4268)         

Хемијска средстава за одржавање хигијене  4268 отворени 
поступак  септембар новембар јануар  

ОРН:39830000 производи за чишћење             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.1 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Месо свеже,маст,трајне и полутрајне прерађевине  4268 отворени 
поступак  октобар децембар фебруар 

ОРН:15422000,15110000,15130000             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.3 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Месо пилеће  4268 отворени 
поступак  април јун фебруар 

ОРН:15112130 пилеће месо             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.4 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Конзервирани месни производи и готова јела  4268 отворени 
поступак  октобар децембар мај 

ОРН:15131000,15894300             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.5 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Риба замрзнута и свежа   4268 отворени 
поступак  октобар децембар јун 

ОРН:15220000 смрзнута руба,рибљи филе и остало 
рибље месо             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.6 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Риба конзервирана (сардина, туњевина)  4268 отворени 
поступак  септембар новембар јун 

ОРН:1520000 припремљена и конзервисана риба             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.7 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Производи од млека  4268 отворени 
поступак  oктобар децембар јули 

ОРН:15500000 млечни производи             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.10 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Колонијал  4268 отворени 
поступак  септембар новембар јун 

ОРН:15800000 разни прехрамбени производи              

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.11 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Брашно  4268 отворени 
поступак  октобар децембар март 

ОРН:15612100 пшенично брашно             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.12 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

20.13 УПИС Уље  4268 отворени 
поступак  октобар децембар март поступак из 

2013; средства 



ОРН::15421000рафинисана уља             обезбеђена 
прерасподелом 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Шећер кристал  4268 отворени 
поступак  октобар децембар март 

ОРН:15831000 шећер             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.14 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Кафа  4268 отворени 
поступак  јули септембар јун 

ОРН:15861000 кафа             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.15 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Кондиторски производи  4268 отворени 
поступак  септембар новембар мај 

ОРН:15800000 разни прехрамбени производи              

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.19 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Конзервирано воће и поврће  4268 отворени 
поступак  септембар новембар мај 

ОРН:15331400 конзервирано воће,15331460поврће у 
конзерви             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.18 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сокови воћни  4268 отворени 
поступак  август октобар мај 

ОРН:15321000 воћни сокови             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.21 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сокови воћни-дојпак 0,2  4268 отворени 
поступак  мај јули јануар 

ОРН:15321000 воћни сокови             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.22 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Вода газирана и негазирана  4268 отворени 
поступак  март мај фебруар 20.23 УПИС 

ОРН: 15981100  Негазирана минерална вода, 15981200  
Газирана минерална вода             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Јаја  4268 отворени 
поступак  септембар новембар мај 

ОРН:03142500 јаја             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.24 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Воће и поврће свеже и сушено  4268 отворени 
поступак  октобар децембар јун 

ОРН:15300000воће,поврће и сродни производи             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 20.27 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4268)        

21. Материјал за посебне намене (4269)               

Столарски и браварски материјал и др  4269 отворени 
поступак  фебруар мај август 

ОРН: 31700000 - Електронски, електромеханички и 
електротехнички материјал             

умањење 
средстава 

21.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Подне облоге  4269 мала набавка март април октобар  

ОРН: 44112200  Подне облоге              21.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Средства за мировне мисије  4269 мала набавка март април децембар   

ОРН: 39162200  Помоћна средства и уређаји                21.3 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Муниција 9х19мм и друга средства за гађање  4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН:35330000муниција               21.4 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Средства и материјали за криминалистички технику 
и НКТЦ  4269 отворени 

поступак  фебруар мај август   

ОРН: 39162200  Помоћна средства и уређаји                21.5 УКП-НКТЦ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Резервни делови, алати и потрошни материјал за 
редовно одржавање хеликоптера   4269 отворени 

поступак  фебруар мај август   

ОРН:34913000  Разни резервни делови               21.6 ХЈ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради одржавања континуиране пловидбености. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Читачи докумената  4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН:30233320 - Комбиновани читачи паметних картица 
и отисака прстију               21.7 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Усници  4269 отворени 
поступак  мај јули децембар   

ОРН:38500000 апарати за проверу и испитивање               21.8 УСП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Заштитна опрема и друго  4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН:18143000 заштитна опрема,35220000 опрема за 
смиривање уличних нереда               21.9 УП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Хитне, додатне и непредвиђене набавке   4269 мала набавка март април мај   
ОРН:18143000 заштитна опрема,35220000 опрема за 
смиривање уличних нереда               21.10 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Вениле за вађење крви од возача  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 33141220  Каниле               21.11 УСП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за рачунаре и рачунарске 
компоненте  4269 отворени 

поступак  фебруар мај август   

ОРН:30237000 делови,прибори и материјали за 
рачунаре и 30236000 разне рачунарске опреме               21.12 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

За потребе поправке неисправних рачунара, којима је истекао гарантни рок и потребе поправке 
сервера. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

21.13 УИТ 
Резервни делови за серверску инфраструктуру 
централног централног рачунског центра за 
јединствени информациони систем МУП-а         

 4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   



ОРН: 34913000  Разни резервни делови               

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно за потпуну интеграцију система за логовање са службеним картицама, да би могао да се 
уведе безбедан приступ екстерним веб апликацијама. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за линију за ковертирање у 
персонализационом центру  4269 отворени 

поступак  фебруар мај август   

ОРН: 34913000  Разни резервни делови               21.14 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради повезивања модула у функционалну целину у циљу континуираног процеса 
персонализације. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за сертификационо тело и 
сертификациони систем  4269 отворени 

поступак  фебруар мај август   

ОРН: 34913000  Разни резервни делови               21.15 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно због потребе потпуне интеграције система за логовање са службеним картицама као и за 
подршку веб сервисима и издавању докумената са чипом. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови и шасије за Blade сервере 
централног рачунског центра за јединствени 
информациони систем МУП-а         

 4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН:48820000 сервер               21.16 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно за потпуну интеграцију система за логовање са службеним картицама.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Резервни делови за Storage систем са back up 
системом централног рачунског центра за 
јединствени информациони систем МУП-а         

 4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН: 34913000  Разни резервни делови               21.17 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за mail сервер и domen 
KonrolereStorage централног рачунског центра за 
јединствени информациони систем МУП-а         

 4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 30200000 - Рачунарска опрема и материјал               21.18 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно за потпуну интеграцију система за логовање са службеним картицама. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Резервни  делови за напајање и расхладни систем 
централног рачунског центра за јединствени 
информациони систем МУП-а      

 4269 мала набавка март април мај   

ОРН:30200000 - Рачунарска опрема и материјал               
21.19 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Smart card читачи  4269 мала набавка март април мај   
ОРН: 30216200  Читачи магнетних картица               

21.20 УИТ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би се омогућило логовање на апликације и рачунаре само са службеном 
легитимацијом. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Резервни делови за активну и пасивну 
комуникациону опрему централног рачунског 
центра за јединствени информациони систем МУП 

 4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН:48810000 информациони систем               21.21 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно за потребе умрежавања.Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Потрошни материјал у персонализационом центру 
МУП-а за ковертирање идентификационих 
докумената грађана Републике Србије 

 4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН: 30199200  Коверте, писма-коверте и дописнице               
21.22 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Антифриз  4269 мала набавка март април мај   

ОРН:24961000 течност за хладњаке               21.23 УЗЗП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Течност за ветробранска стакла  4269 мала набавка март април мај   
ОРН:24961000 течност за хладњаке               

21.24 УЗЗП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Браварски материјал  4269 мала набавка март април мај   
ОРН: 44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни 
елементи, ланци и опруге               

21.25 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Подне облоге  4269 мала набавка март април мај   
ОРН: 39531400  Подне облоге               

21.26 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Материјал за одржавање опреме за вешерај  4269 мала набавка март април мај   
ОРН: 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема 
и потрошни материјал; расвета               

21.27 УПИС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Ситан инвентар  4269 мала набавка март април мај 

ОРН: 39311000 ситан инвентар у угоститељству             

мења се опис 
предмета 

набавке; износ 
остаје 

непромењен 
21.28 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Потрошни материјал телефонског система  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема 
и потрошни материјал; расвета               

21.29 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Планирани су за обављање процеса одржавања система,односно замену неисправних,процењена 
количина представљена је на основу минималних годишњих потреба. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Потрошни материјал за телекомуникациону 
инфраструктуру  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема 
и потрошни материјал; расвета               21.30 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Користи се приликом одржавања постојећег система веза,као и приликом успоставе нових 
комуникационих веза. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Потрошни материјал за тетра базне станице   4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема 
и потрошни материјал; расвета               

21.31 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Потрошни и инсталациони материјал за одржавање и инсталацију тетра базних станица. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Потрошни материјал за системе видео надзора и 
контролу приступа  4269 отворени 

поступак  март април мај   

ОРН: 31000000  Електричне машине, апарати, опрема 
и потрошни материјал; расвета               21.32 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно за инсталацију система видео надзора и контролу приступа(каблови,балуни,кућишта и 
сл.). Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Резервни делови за радне станице криптозаштите  4269 мала набавка март април мај   
ОРН: DA44  Резервни делови               

21.33 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Планирани су за обављање процеса одржавања система,односно замену неисправних,процењена 
количина представљена је на основу минималних годишњих потреба. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за РР уређаје  4269 мала набавка март април мај   
ОРН: DA44  Резервни делови               

21.34 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

За одржавање постојећег система веза. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Резервни делови за ЕБТС и МТС2 базне станице 
тетра система  4269 мала набавка март април мај 

ОРН: DA44  Резервни делови             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 21.35 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Резервни делови за терминалну опрему,намењено сервисирању и одржавању. Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета.опреме.Кућишта,антене,конектори,дисплеји,каблови...... 

Резервни делови за тетра терминале (ручне, колске 
и фиксне)  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: DA44  Резервни делови               21.36 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Резервни делови за терминалну опрему,намењено сервисирању и одржавању. Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета.опреме.Кућишта,антене,конектори,дисплеји,каблови...... 

Резервни делови за Avaya IP систем  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: DA44  Резервни делови               
21.37 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Намењено унапређење IP телефонског сервиса и телефонске мреже МУП-а у целини. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Резервни делови за Alcatel тел. Централе  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: DA44  Резервни делови               
21.38 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Резервни делови за мрежу кућних централа у седишту и појединачне централе у ПУ-ма, намењено 
сервисирању,одржавању и обезбеђивању непрекидног рада телефонског сервиса. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Резервни делови за системе видео надзора и 
контролу приступа  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 32350000 - Делови аудио и видео опреме               21.39 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Резервни делови за одржавање система видео надзора и контроле приступа. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Резервни делови за системе видео надзора у 
Београду  4269 отворени 

поступак  март април мај   

ОРН: 32350000 - Делови аудио и видео опреме               21.40 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Резервни делови за годишње одржавање видео надзора градских саобраћајница и раскрсница у 
Београду. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета.укључујући и видео зид и КОЦ 92 

Резервни делови за систем видео надзора за 
аутоматско препознавање регистарских таблица у 
Београду 

 4269 мала набавка март април мај   

ОРН: DA44  Резервни делови               21.41 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно за годишње одржавање АНПР система у Београду, а не обухватају се уговорм за 
одржавање овог система. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 



Резервни делови за IP телефонски систем 
(GATEWAY+ IP телефони и напајања)  4269 отворени 

поступак  фебруар мај август 

ОРН: DA44  Резервни делови ,           

умањење 
средстава 

21.42 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Може у два лота: 1. GATEWAY, 2. IP телефонија. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Алат за потребе IP телефоније  4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 44510000  Алати               21.43 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Намењено одржавању и проширивању IP телефонске мреже. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Батерије за ручне радио станице  4269 отворени 
поступак  фебруар мај август 

ОРН: 31440000 - Батерије             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена 

прерасподелом 21.44 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Батерије за аналогне и дигиталне ручне терминале.Количина батерија која је планирана замену 
старих, јер батерије временом губе своје перформансе и капацитет.Корисник:Полицијски службеници 
МУП-а. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Батерије за Alcatel телефонске централе   4269 мала набавка март април мај   

ОРН: 31440000 - Батерије               21.45 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Количина батерија планирана за замену старих,процењене количине на основу просечних годишњих 
потреба,батерије временом губе своје перформанце и капацитет. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Батерије за тетра базне станице  4269 отворени 
поступак  фебруар мај август 

ОРН: 31440000 - Батерије             

умањење 
средстава 

21.46 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Батерије за непрекидно напајање базних станица.Нису замењене од 2005 г тј. од инсталације опреме. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Лисице и кључеви за лисице  4269 отворени 
поступак  март април мај   

ОРН:18143000 заштитна опрема,35220000 опрема за 
смиривање уличних нереда               21.47 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Батерије за непрекидно напајање базних станица.Нису замењене од 2005 г тј. од инсталације опреме. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Свега (4269)        

Свега (426)        

22. Опрема за саобраћај (5121)        



Хитна и непредвиђена опрема за саобраћај  5121 мала набавка март мај јули   

ОРН:34114200 полицијски аутомобили               22.1 ДП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Патролна возила  5121 отворени 
поступак  март мај јули умањење 

средстава 
ОРН:34114200 полицијски аутомобили               22.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Остала возила  5121 отворени 
поступак  март мај јули умањење 

средстава 
ОРН:34114200 полицијски аутомобили               22.3 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Свега (5121)        

23. Административна опрема ( 5122)         
Пројекциони панели  5122 мала набавка фебруар мај октобар   
ОРН: 31682230  Панели графичких дисплеја                

23.1 УИТ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

За потребе видео конференција, презентација, Дана полиције, Штаба МУП-а у ванредним 
ситуацијама. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Канцеларијски намештај  5122 мала набавка фебруар мај октобар   
ОРН: 39130000  Канцеларијски намештај               23.2 УЗУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

PC, Laptop  5122 отворени 
поступак  фебруар мај октобар   

ОРН: 30213100 - Преносиви рачунари               23.3 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

За замену дотрајале и неисправне опреме, због повећаног броја апликација и нових корисника. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Штампачи и мултифункцијски уређаји  5122 отворени 
поступак  фебруар мај октобар   

ОРН: 30232100 - Штампачи и плотери               23.4 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

За замену дотрајале и неисправне опреме, због повећаног броја апликација и нових корисника. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

23.5   Core router тип 1 (језгро-core)  5122 отворени 
поступак  фебруар мај октобар   



УЗВК ОРН: 32413100  Мрежни рутери               

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, би 
се безбедност комуникација подигла на виши ниво. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.   

  Core router тип 2 (језгро-core)  5122 отворени 
поступак  фебруар мај октобар   

УЗВК ОРН: 32413100  Мрежни рутери               
23.6 

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, би 
се безбедност комуникација подигла на виши ниво. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.  

  Switch  5122 мала набавка фебруар мај октобар   

УЗВК ОРН: 30200000 - Рачунарска опрема и материјал               

23.7 

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, би 
се безбедност комуникација подигла на виши ниво.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

  Радио релејни уређаји  5122 отворени 
поступак  фебруар мај октобар   

УЗВК ОРН: 31221200  Релеји опште намене               
23.8 

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, би 
се безбедност комуникација подигла на виши ниво.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.   

  Напојни системи  5122 отворени 
поступак  фебруар мај октобар   

УЗВК ОРН: 31161900  Системи за контролу напона               
23.9 

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, би 
се безбедност комуникација подигла на виши ниво.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.   

  Конвертер интерфејса  5122 мала набавка мај јун август   

УЗВК ОРН: 30237110  Мрежни интерфејси               
23.10 

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, би 
се безбедност комуникација подигла на виши ниво.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

23.11   ТЕТРА Базне станице, Кг, НС и КЗБ  5122 отворени 
поступак  октобар децембар април   



УЗВК ОРН: 32500000 - Телекомуникациона опрема и 
материјал               

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Покривање целе територије  градова Нови Сад и Крагујевац тетра сигналом. Завршетак КЗБ, сектор 
2. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

  Телефакс апарати  5122 мала набавка мај јун август   

УЗВК ОРН: 30121410  Уређаји за усмеравање факс сигнала 
на телефакс машине               

23.12 

  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходни за замену дотрајалих и нефункционалних телефакс апарата. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

  Телефонска опрема  5122 мала набавка април мај јун   
УЗВК ОРН: 32550000  Телефонска опрема               

23.13 
  Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 
Неопходни за замену дотрајалих и нефункционалних телефонске опреме. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Баркод читачи  5122 мала набавка мај јун август   

ОРН:30216130 - Читачи бар-кодова               23.14 УЗЗП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходни за замену дотрајалих и нефункционалних телефонске опреме. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (5122)        

24. Медицинска и лабораторијска опрема (5125)           

Лабораторијска опрема   5125 отворени 
поступак  мај јун август   

ОРН: 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна 
опрема (осим наочара)               24.1 УКП-НКТЦ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходни за замену дотрајалих и нефункционалних телефонске опреме. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Комплет антена од 7.5GHz до 18GHz  за мерни 
уређај PR 100   5125 мала набавка април мај јун   

ОРН: 31600000 - Електрична опрема и апарати               24.2 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Због контроле спектра у ком ради систем веза МУП-а (РР одсек). Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Handheld Оптички мерни инструменти OLP-55 и 
OLP-56   5125 мала набавка мај јун август   

ОРН: 31600000 - Електрична опрема и апарати               
24.3 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка најосновнијег сета мерних уређаја за оптику,као и пасивног елемента за 
лабараторијско испитивање  исправности радио релејних уређаја. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

 

24.4 УЗВК Сет уређаја за КПП   5125 отворени 
поступак  април мај јун   



ОРН: 31600000 - Електрична опрема и апарати               

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходни за замену дотрајалих и нефункционалних телефонске опреме. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

ТЕТРА мерни сет - инструмент 1 од 2   5125 мала набавка април мај јун   

ОРН:31600000 - Електрична опрема и апарати               24.5 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Мерни сет за одржавање тетрба базних станица. Унапређење одржавања система. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Свега (5125)        

25. Опрема за јавну безбедност (5128)           

Хитне, додатне и непредвиђене набавке   5128 мала набавка април мај децембар   

ОРН:30000000 - Канцеларијске и рачунарске машине, 
опрема и залихе               25.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Клима уређаји  5128 мала набавка април мај јун   

ОРН: 39717200  Уређаји за климатизацију               
25.2 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Терминална опрема за системе видео надзора и 
контролу приступа  5128 мала набавка март мај јул   

ОРН: 32323300  Видео опрема               25.3 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходност предметне набавке.Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као 
и прикупљањем информација путем интернета. 

Аудио видео снимачи  5128 мала набавка март април јун   
ОРН: 32330000 - Уређаји за снимање и репродукцију 
звука и слике               

25.4 УКП-ССИМ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходно ради ведео надзора у просторијама у којима се врши електронски надзор 
телекомуникације. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

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 
26. Куповина зграда и објеката (5111)         



Набавка и постављање нове кућице за смештај 
припадника обезбеђења, Савски насип бб, Београд  5111 мала набавка март мај јул   

ОРН:45216110 - Радови на изградњи у функцији реда и 
закона              26.1 УЗО 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Неопходна набавка кућице за смештај припадника обезбеђења председника републике. Процена 
извршена на бази тржишних цена за предвиђени ниво опремања.  

Набавка и постављање новог монтажног објекта - 
СГП Трговиште  5111 мала набавка март мај јул 

ОРН:45223821 - Монтажне јединице            

измена описа 
предмета 
набавке 26.2 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега 5111        

27. Изградња зграда и објеката (5112)         

Завршетак изградње новог објекта ''Царичин град'' 
Макиш  5112 отворени 

поступак март мај јул   

ОРН:45216110 - Радови на изградњи у функцији реда и 
закона               27.1 СБПОК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Проширење капацитета за несметани рад службе. Процењена вредност је извршена на основу 
пројектне документације. 

Изградња трафо станице за потребе новог објекта 
"Царичин град" Макиш  5112 отворени 

поступак фебруар март април   

ОРН:45315700 - Радови на инсталацији разводних 
постројења               27.2 СБПОК 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Повећање енергетског капацитета због проширења објекта. Процењена вредност је извршена на 
основу пројектне документације. 

Завршетак изградње новог објекта ПС УБ  5112 отворени 
поступак фебруар мај август   

ОРН:45216111 - Радови на изградњи полицијских 
станица               27.3 ПУ Ваљево 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процењена вредност је 
извршена на основу пројектне документације. 

Изградња монтажног објекта ПО Луковска Бања  5112 отворени 
поступак март мај јул   

ОРН:45216111 - Радови на изградњи полицијских 
станица               27.4 ПУ 

Прокупље 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процењена вредност је 
извршена на основу пројектне документације. 

27.5 ПУ Нови 
Сад Завршетак изградње новог објекта ПС Бач  5112 отворени 

поступак март мај јул   



ОРН:45216111 - Радови на изградњи полицијских 
станица               

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процењена вредност је 
извршена на основу пројектне документације. 

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

 5112 отворени 
поступак март мај август   

ОРН:45262800 - Радови на доградњи зграда               27.6 ПУ Бгд 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Тавански простор без посебне намене, обезбеђивање нових ≈800м2 корисног простора неопходног за 
рад УКП. Процењена вредност је извршена на основу пројектне документације. 

Свега 5112        

28. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)         

Адаптација канцеларија и санација санитарних 
чворова при Кабинету директора полиције  5113 мала набавка април јун август   

ОРН:45262700 - Адаптација зграда               28.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање простора. Процењена вредност је извршена на основу 
пројектне документације. 

Средства за хитне и непредвиђене интервенције  5113 отворени 
поступак април јун август   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови               28.2 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење минималних услова за рад и функционисање организационих јединице. Процењена 
вредност је извршена на основу пројектне документације. 

Сервис постојеће термотехничке опреме ДНК 
лабараторије на локацији АЗГ, Кнеза Милоша - 
Београд 

 5113 мала набавка март  април јун   

ОРН:45331000 - Радови на инсталацији грејања, 
вентилације и климатизације               28.3 УКП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
пројектне документације. 

СГП Азбуковица у Љубовији - реконструкција зраде 
- трећа фаза  5113 мала набавка март  април јун   

ОРН:45454000 - Радови на реконструкцији               28.4 УГП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процењена вредност је 
извршена на основу пројектне документације. 

Реконструкција система за контролу приступа и 
"man trape" улаза - Кнеза Милоша 99   5113 отворени 

поступак април  јун август   28.5 УИТ 

ОРН:42961100 - Систем за контролу приступа               



Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Довођење у функционално стање. Процењена вредност је извршена на основу пројектне 
документације. 

Реконструкција електро инсталација у седишти - 
К.Милоша, Београд  5113 отворени 

поступак април  јун август   

ОРН:45310000 - Радови на увођењу електричне 
инсталације               28.6 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Због дотрајалости постојеће инсталације. Процењена вредност је извршена на основу пројектне 
документације. 

Санација мермерних плоча постављених на фасади 
седишта објекта ПУ у Ваљеву  5113 мала набавка април  мај јули   

ОРН:45443000 - Фасадни радови               28.7 ПУ Ваљево 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Отклањање безбедносних ризика и унапређење енергетске ефикасности објекта. Процењена 
вредност је извршена на основу пројектне документације. 

Реконструкција опреме котларнице а у сврху 
кориштења природног гаса објекта ПС Лучани у 
Гучи 

 5113 мала набавка април  мај јули   

ОРН:45351000 - Машински инсталатерски радови               28.8 ПУ Чачак 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Остваривање погонске сигурности и енергетске приштеде. Процењена вредност је извршена на 
основу пројектне документације. 

Гасификација објекта ПС Пожега  5113 мала набавка април  мај јули   

ОРН:45331000 - Радови на инсталацији грејања, 
вентилације и климатизације               28.9 ПУ Ужице 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Остваривање погонске сигурности и енергетске приштеде. Процењена вредност је извршена на 
основу пројектне документације. 

Свега 5113        
29. Пројектно планирање (5114)         

Израда пројекта изведеног стања за ПУ у Новом 
Пазару  5113 мала набавка април  мај јули   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и 
услуге планирања               29.1 ПУ Нови 

Пазар 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Законска обавеза. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

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 - ПАНСИОН "БЕОГРАД" ДСД - БЕЧИЋИ  
30. Закуп имовине и опреме (4216)         

30.1 Пансион Закуп лежајева   4216 отворени мај јули децембар   



поступак 
ОРН: Одељак П: услуге изнајмљивања 
Група А: услуге изнајмљивања или закупа PA02 - Закуп               

"Београд" 
дсд - 
Бечићи 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Свега 4216        

Свега 421        
31. Рачуноводствене услуге (4231)        

Рачуноводствене услуге  4231 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 79211000  Рачуноводствене услуге               
31.1 

П
ан
си
он

 
"Б
ео
гр
ад

" д
сд

 - 
Б
еч
ић
и 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Свега 4231        

Свега 423        
32. Материјал за домаћинство и угоститељство (4268)         

Месо пилеће замрзнуто  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 15112130  Пилеће месо                
32.1 

П
ан
си
он

 
"Б
ео
гр
ад

" д
сд

 - 
Бе

чи
ћи

 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Риба свежа и конзервирана  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 15240000  Риба у конзерви и друга припремљена 
или конзервисана риба               32.2 

П
ан
си
он

 
"Б
ео
гр
ад

" д
сд

 - 
Бе

чи
ћи

 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Млеко и млечни производи  4268 мала набавка мај јули децембар   
ОРН: 15511000  Млеко,  15500000  Млечни производи               

32.3 

П
ан
си
он

 
"Б
ео
гр
ад

" 
дс
д 

- Б
еч
ић
и 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Колонијал  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 15800000 - Разни прехрамбени производи               32.4 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  



Јаја  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 03142500  Јаја               
32.5 

П
ан
си
он

 
"Б
ео
гр
ад

" д
сд

 - 
Б
еч
ић
и 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Поврће замрзнуто  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 15331100 - Свеже и смрзнуто поврће               
32.6 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Сладолед  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 15555100  Сладолед               
32.7 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Хлеб  4268 мала набавка мај јули децембар   
ОРН: 15811100  Хлеб               

32.8 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

  

Пиво  4268 мала набавка мај јули децембар   
ОРН: 15960000 - Пиво од слада               

32.9 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Потрошни материјал за домаћинство и 
угоститељство  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 39220000  Кухињска опрема, предмети за 
домаћинство и потрепштине за угоститељство               32.10 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Производи за чишћење  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 39830000  Производи за чишћење               32.11 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

32.12 си
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БМесо и месне прерађевине  4268 мала набавка мај јули децембар поступак из 



ОРН: 15110000 месо, 15131700 месне прерађевине             

2013; средства 
обезбеђена из 
сопствених 
прихода од 
Пансиона 
Бечићи 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Воће и поврће  4268 мала набавка мај јули децембар 

ОРН:15300000воће,поврће и сродни производи             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена из 
сопствених 
прихода од 
Пансиона 
Бечићи 

32.13 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Минерална вода газирана и негазирана  4268 мала набавка мај јули децембар   

ОРН: 15981100  Негазирана минерална вода, 15981200  
Газирана минерална вода               32.14 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сокови газирани  4268 мала набавка мај јули децембар 

ОРН: 15982000 безалкохолни освежавајући напитци             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена из 
сопствених 
прихода од 
Пансиона 
Бечићи 

32.15 
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Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега 4268        
Свега 426        

УКУПНО Г-  Укупна добра и услуге која се обезбеђују из буџета Министарства за 
пансион Београд - Бечићи        

 
Д - ДОНАЦИЈЕ  
34.01 Услуге образовања кадрова (4233)               

Специјалистичка обука  4233 мала набавка март  мај јун 
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке             нова позиција 

34.01.1 ХЈ Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Донација ЈП Србијагас у циљу унапређења безбедности летења и редовних активности 
Хеликоптерске јединице. 



Свега 4233        
Свега 4233        

34.02 Остале специјализоване услуге (4249)               
Ангажовање експерата и пратеће услуге  4249 мала набавка март  мај јун 
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке             нова позиција 

34.02.1 ИПА 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности Донација Амбасаде Велике Британије. 

Ангажовање експерата и пратеће услуге  4249 мала набавка мај јун август 
ОРН:80510000 услуге специјалистичке обуке             нова позиција 

34.02.2 УКП - НКТЦ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности Донација Краљевине Норвешке. 

Свега 4249        
Свега 424        

34.03 Текуће поправке и одржавање опреме (4252)               
Ремонт и опремање чамца за гашење пожара  4252 мала набавка март  мај јун 

ОРН:50244000 услуге ремонта бродова или чамца             
нова позиција 

34.03.1 СВС 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности Оспособљавање и довођење намени чамца "13 мај". 

Свега 4252        
Свега 425        

34. Материјал за посебне намене (4269)               

Материјал за посебне намене    4269 отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН: DA23 Материјал за посебне намене                34.1 ПУ Бгд 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Спасилачко уже и сет за спасавање са висина и 
дубина   4269 мала набавка март април октобар   

ОРН: 35110000 Ватрогасна опрема, опрема за 
спашавање и сигурносна опрема               34.2 СВС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Потрошни материјал за форензичка вештачења   4269 мај јун август     
ОРН: 39162200  Помоћна средства и уређаји                34.3 УКП - НКТЦ 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности Донација Краљевине Норвешке. 

Свега 4269        
Свега 426        

35. Изградња зграда и објеката (5112)         



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 март јун август   

ОРН:45262800 - Радови на доградњи зграда               
35.1 ПУ Бгд 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности ДОНАЦИЈА Скупштине града Београда за изградњу VI спрата објекта у Бул.Д.Стефана 

Свега 5112        
36. Пројектно планирање (5114)         

Израда пројектне документација за потребе градње 
центра за Ванредне ситуације, на Новом Београду - 
донација 

 5113 отворени 
поступак март јун август   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и 
услуге планирања               

36.1 СВС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

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

 5113 мала набавка март април мај   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и 
услуге планирања               36.2 ПУ Бгд 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности   

Свега 5114        
Свега 511        

37. Опрема за саобраћај (5121)        

Возило  5121 отворени 
поступак  март мај јули   

ОРН:34114200 полицијски аутомобили               37.1 УСП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Возило  5121 мала набавка април мај јули 
ОРН:34114200 полицијски аутомобили             прерасподела 

22.4 
ПС 

Владичин 
Хан Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Набавка се финансира из донације у износу од 200.000,00 динара са ПДВ-ом, остатак се финансира 
из буџета МУП-а. Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Свега 5121        
38. Административна опрема ( 5122)         



Видео зид  5122 мала набавка фебруар мај октобар   

ОРН: 32323400 Опрема за репродукцију видео 
садржаја               38.1 СВС 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Информатичка опрема  5122 мала набавка март  мај јун 
ОРН:30236000 разна рачунарска опрема             

прерасподела 

38.2 УКП - 
СБПОК Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

анексом уговора о донаторству, извршена пренамена средстава са обуке на набавку информатичке 
опреме. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Свега 5122        
38.1 Опрема за јавну безбедност (5128)           

Опрема за форензику   5128 отворени 
поступак мај јули децембар   

ОРН:30000000 - Канцеларијске и рачунарске машине, 
опрема и залихе               38.1.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности Донација Краљевине Норвешке. 

Свега 5128        
Свега 512        

УКУПНО ДОНАЦИЈЕ - Д        
 

Ђ - АДАПТАЦИЈА СТАНОВА 
39. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)         

Грађевинско занатски радови на адаптацији 
станова  5113 мала набавка април јун август   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони радови               39.1 МУП 
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 
процењене вредности 

Набавка се спроводи ради довођење стамбених јединица које су у власништву МУП-а у употребно 
стање. Процењена вредност дата је на основу предмера и прерачуна радова усклађених са 
тржишним ценама. Наведена средства неће теретити буџет Министарства.  

УКУПНО (5113) - Ђ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧКА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
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Предмет набавке 
Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

  Врста 
поступка Оквирни датум  

Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, 
основ из ЗЈН...) 

          Конто   Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
уговора   

А - УСЛУГЕ 
1. Услуге редовног одржавања и старања (4213)           

Дезинсекција и дератизација   4213 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:90923000 услуге дератизације               1.1 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђења текућег одржавања. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4213)        
Свега (421)        

2. Компјутерске услуге (4232)        

Услуга пројектовања и израде 
апликативног софтвера за издавање 
идентификационих докумената - личне 
карте друге генерације 

  4232 чл.7.ст.1.т.7. фебруар април јули члан 7 став 1 
тачка 7 

ОРН: 72212000 - Услуге програмирања 
апликацијског софтвера               2.1 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојеће залихе чипова за израду ИД докумената, потрошиће се у 2014. години чиме се 
неминовно долази до промене самог чипа, што отвара могућност израде нове генерације личних 
карата, а у складу са плановима развоја и коришћења е - Govermant сервиса.  

Услуга пројектовања, прилагођавања и 
израда апликативних софтвера за 
увођење SAC протокола за потребе 
израде путних исправа грађана 
Републике Србије 

  4232 чл.7.ст.1.т.7. јун август новембар   2.2 УИТ 

ОРН: 72212000 - Услуге програмирања 
апликацијског софтвера               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

У циљу праћења препорука ЕУ из области стандарда који се примењују за израду пасошких 
докумената, неопходно је омогућити несметан прелазак на највише стандарде ЕУ.  

Свега (4232)        

3. Услуге образовања кадрова (4233)               

Образовање обуке полицијских 
службеника саобраћајне полиције за 
возаче "А" категорије  

  4233 чл.39.ст.2. март април јун  

ОРН:80510000 услуге специјалистичке 
обуке              3.1 УСП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Оспособљавање и усавршавање радника. 

CCNA курс (основе умрежавања, рутери 
и основе рутирања, свичеви и напредно 
рутирање, WAN технологије) 

  4233 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН:80510000 услуге специјалистичке 
обуке               

3.2 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самостални рад, инсталацији и постављање уређаја и 
опреме криптозаштите за рад чиме би се, у перспективи, уштедела средства планиарана за 
обављање ове врсте послова. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Програмски језик C#   4233 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 48980000  Програмски језици и алати               
3.3 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самосталан рад на планирању и изради програмских 
кодова за криптолошка решења,чиме би се, у перспективи, уштедела средства планирана за 
обављање ове врсте послова. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свет IP комуникација   4233 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 72266000  Услуге консултовања у 
вези са софтвером               

3.4 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Свет IP комуникација- праћење нових технологија и едукација кадра.Оспособљавање и 
усавршавање радника за самосталан рад на планирању, инсталацију и постављањеу уређаја и 
опреме за рад чиме би се , у перспективи , уштедела средства планирана за обављање ове врсте 
послова.криптолошка решења,чиме би се, у перспективи, уштедела средства планирана за 
обављање ове врсте послова. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Java - основни   4233 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 48980000  Програмски језици и алати               
3.5 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самосталан рад на планирању и изради програмских 
кодова за криптолошка решења,чиме би се, у перспективи, уштедела средства планирана за 
обављање ове врсте послова. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Java - напредни   4233 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 48980000  Програмски језици и алати               
3.6 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Оспособљавање и усавршавање радника за самосталан рад на планирању и изради програмских 
кодова за криптолошка решења,чиме би се, у перспективи, уштедела средства планирана за 
обављање ове врсте послова. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4233)        

4. Услуге информисања (4234)               

Штампање часописа "Безбедност"   4234 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН::79800000 услуге штампања и сродне 
услуге               4.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4234)        
Свега (423)        

5. Остале специјализоване услуге (4249)        

Услуга израде нових службених 
легитимација   4249 чл.7.ст.1.т.7. фебруар април јули   

ОРН: 35123400 - Идентификационе значке               5.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4249)        
Свега (424)        

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



Годишњи сервис и контрола лифтовa 
  4251 чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:50750000 - Услуге одржавања 
лифтова               6.1 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Квартално сервисирање УПС уређајa   4251 чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:50711000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних инсталација у 
зградама 

              6.2 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Годишњи сервис електро агрегата   4251 чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:50711000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних инсталација у 
зградама 

              6.3 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Адаптација канцеларије и формирање 
мокрог чвора у канцеларији 258 у објекту 
Палата Србија 

  4251 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45262700 - Адаптација зграда               6.4 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање простора. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Квартално обављање послова на 
одржавању термотехничких инсталација 
и опреме 

  4251 чл.39.ст.2. март април децембар 

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

            

  

6.5 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности процеса рада у одсеку за одржавање термотехничких инсталација. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Сервис и припрема постојећих грејних 
инсталација комплекса АЗГ за 
предстојећу грејну сезону - К.Милоша 99-
103 

  4251 чл.39.ст.2. март април децембар   6.6 МУП 

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојеће расхладне 
опреме кориштене у сврху хлађења-
климатизације објеката на локацији АЗГ, 
за предстојећу сезону - К.Милоша 99-103 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50730000 - Услуге поправке и 
одржавања расхладних група               

6.7 МУП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Припрема инсталације грејња за 
предстојећу сезону - ОПН777 Дубашница   4251 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              6.8 УЗО 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза контролног испитивања уређаја и инсталација. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Припрема инсталације грејња за 
предстојећу сезону - ОПН Ужичка   4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације               6.9 УЗО 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација оштећене унутрашње грејне 
инсталације објекта СГП Рујан - РЦ 
Македонија 

  4251 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              6.10 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Припрема инсталације грејaња за 
предстојећу сезону   4251 чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              6.11 ХЈ 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.12 УЗО 
Редовни сезонски сервис чилера, уз 
припрему грејне-расхладне инсталација 
за предстојећу сезону, Сарајевска 34а 

  4251 чл.39.ст.2. март април мај   



ОРН:50730000 - Услуге поправке и 
одржавања расхладних група               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности инсталација и остваривање приштеда по основу смањених 
погонских трошкова. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Санација санитарног чвора у просторији 
дежурне службе, Сарајевска 34а   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45232460  Санитарни радови               6.13 УЗО 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности инсталација и остваривање приштеда по основу смањених 
погонских трошкова. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Санација громобранске инсталације на 
објекту МЕС и МТС на објекту ТЦ 
Јасеново 

  4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45312310 - Радови на уградњи 
громобранске заштите               6.14 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Објекат нема законом предвиђену громобранску заштиту. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација просторија Дежурног 
оперативног центра Команде у Београду   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45262700 - Адаптација зграда               6.15 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Проширење радног простора по захтеву корисника. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Постављање електроинсталације за 
потребе прикључења пловних објеката у 
Првом ронилачком центру у Београду 

  4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45311100 - Радови на постављању 
електричних инсталација               

6.16 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходни радови за прикључење пловила на електричну мрежу. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и адаптација објекта СГП   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул 

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови             

  
6.17 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење минимума радних услова и услова боравка. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.18 Ж Санација објекта КЗБ "Козјак" у Прешеву 
(санација пода у санитарним чворовима)    4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   



ОРН: 45453000  Ремонтни и санациони 
радови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење минимума радних услова и услова боравка. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација објекта КЗБ "Чар" у Бујановцу 
(санација кухиње и купатила)     4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               6.19 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење минимума радних услова и услова боравка. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација објекта КЗБ "Брезница" у 
Бујановцу (санација крова, пода и 
санитарног чвора)   

  4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               6.20 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење минимума радних услова и услова боравка. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сезонски сервис постојеће грејне 
опреме и припрема грејних инсталација 
преузетих објеката база КЗБ Ристовац, 
Козјак, Табалије, Рудница 

  4251 чл.39.ст.2. јул август септембар   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              
6.21 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и адаптација топловодне 
мреже ново-прибављеног објекта 5. 
Одреда у Краљеву 

  4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45232140 - Радови на изградњи мреже 
градског грејања               6.22 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функције грејања објекта. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сезонски сервис постојеће грејне 
опреме објекта Ронилачког центра - 
МАРИНА у Београду 

  4251 чл.39.ст.2. јул август септембар   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              6.23 Ж 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Сервисирање система видео надзора у 
објекту ХЈ у Сурчину 

  4251 чл.39.ст.2. март април мај 

ОРН:50343000 - Услуге поправке и 
одржавања видео опреме             

  
6.24 ХЈ 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Због унапређења функционалности постојећег система видео надзора. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање система за гашење пожара 
у рачунском центру у објекту К.Милоша 
99. 

  4251 чл.39.ст.2. март април мај 

ОРН:45343200 - Радови на инсталацији 
опреме за заштиту од пожара             

  
6.25 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Измештање система за гашење простора због пренамене простора. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Периодични сервис постојеће 
инсталације компримованог ваздуха за 
потребе Персоцентра 

  4251 чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:42123610 - Агрегати за компримовани 
ваздух               6.26 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности термотехничких инсталација. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Периодични сервис расхладног ормана 
и клима коморе, инсталисаних у кавезу 
ФК1 

  4251 чл.39.ст.2. март април октобар   

ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације               6.27 УИТ 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности расхадне инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање система за аутоматску 
дојаву пожара у ламели "Ц", К.Милоша 
103 

  4251 чл.39.ст.2. фебруар март април   

ОРН:45312100 - Радови на уградњи 
алармног противпожарног система               6.28 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Довођење система у функционално стање. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација система за гашење пожара 
инертним гасом, у ТЕТРА комутационом 
центру, К.Милоша 101 

  4251 чл.39.ст.2. фебруар март април   

ОРН:45343200 - Радови на инсталацији 
опреме за заштиту од пожара               6.29 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Довођење система у функционално стање. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Санација дела оштећене канализационе 
мреже у простору на коришћењу 
Одељења за управљање пројектима 
финансираним из фондова ЕУ, као и 
извођење других пратећих грађевинских 
радова.   

  4251 чл.39.ст.2. април мај јун 

ОРН:45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода             

  
6.30 ОЗУПФИФЕУ, 

К.Милоша 86 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности простора.Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојећих грејних 
инсталација при комплексу НЦ Макиш, за 
предстојећу сезону 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              6.31 УЗСООУН 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојећих грејних 
инсталација за предстојећу сезону - НЦ 
Митрово поље 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              6.32 УЗСООУН 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање уређаја УПЛМ и остале 
опреме на стрелишту - НЦ Митрово поље   4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:35210000 - Мете за стрељане               6.33 УЗСООУН 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Довођење у исправно стање система покретних мета ради несметаног извођења обуке 
полицијских службеника. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојећих грејних 
инсталација за предстојећу сезону - НЦ 
Кула 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације               6.34 УЗСООУН 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација терасе изнад улаза смештајног 
објекта  НЦ Кула   4251 чл.39.ст.2. јун јул август   6.35 УЗСООУН 

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности   

Сервис и припрема постојећих 
термотехничких инсталација при 
комплексу ЦОПО-а, за предстојећу 
сезону 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              
6.36 ЦОПО 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности постојећих термотехничких инсталација. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација приступне стазе и терасе у 
објекту одмаралишта "Нарцис" на 
Златибору 

  4251 чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН:45432112 - Поплочавање               6.37 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Због прилагођавања несметаног прилаза особама са инвалидитетом. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојеће грејне 
инсталације одмаралишта НАРЦИС на 
Златибору, за предстојећу сезону 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              
6.38 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојеће грејне 
инсталације одмаралишта ПРОМЕНАДА 
у Врњачкој Бањи, за предстојећу сезону 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              
6.39 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервис и припрема постојеће грејне 
инсталације одмаралишта ЦВЕТНА 
ДОЛИНА у Митровом Пољу, за 
предстојећу сезону 

  4251 чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50712000 - Услуге поправке и 
одржавања машинских инсталација у 
зградама 

              
6.40 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Санација отпалих керамичких плочица у 
мокрим чворовима у собама,СХ 
''Бежаниска Коса'' 

  4251 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45431000 - Постављање плочица               6.41 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Ради безбедности и бољих услова. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација кровних прозора ( 5 ком.) у 
собама поткровља, одмаралиште 
''Променада'' Врњачка бања 

  4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45420000 - Радови на уградњи 
столарије               6.42 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Спречавање даљег пропадања објекта. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација постојећег вентилационог 
система за извлачење масних пара, 
ресторан НЦ ''Макиш'' 

  4251 чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН:45331200 - Радови на инсталацији 
вентилације и климатизације               6.43 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Побољшање техничких услова у објекту. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација мокрих чворова, ресторан 
''Сарајевска'' Београд   4251 чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               6.44 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Побољшање техничких услова у објекту. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација канализационе инсталације у 
објекту УЗО, Београд, ул. Сарајевска   4251 чл.39.ст.2. април мај јун 

ОРН:45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода             

  
6.45 УЗО 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Ради побољшања техничког функционисања канализационе инсталације. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација степеница економског улаза, 
ресторан ''Сарајевска'' Београд   4251 чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН: 45453000  Ремонтни и санациони 
радови               6.46 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Побољшање техничких услова у објекту. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.47 УПИС Санација парохватача и дела канала у 
кухињи , ресторан КПА   4251 чл.39.ст.2. март април мај   



ОРН:45331200 - Радови на инсталацији 
вентилације и климатизације               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење основних санитарних  норми и лакшег функционисања кухиње. Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Преглед и одржавање громобранске 
инсталације у објектима УПИСа   4251 чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:45312310 - Радови на уградњи 
громобранске заштите               6.48 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обавеза одржавања громобранске инсталације  са аспекта противпожарне заштите. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Санација дела објекта одмаралишта 
"Нарцис"  на Златибору   4251 чл.39.ст.2. март април мај 

ОРН: 45453000  Ремонтни и санациони 
радови             

  
6.49 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Побољшање техничких услова у објекту. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација равног крова банкет сале у НЦ 
Макиш   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45261000 - Крововезачки, 
кровопокривачки и са њима повезани 
радови 

              6.50 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење основних санитарних  норми и лакшег функционисања кухиње. Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и адаптација електро 
инсталација ПС Сокобања   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45311000 - Радови на постављању 
електричних инсталација и електро-
монтажни радови 

              6.51 ПУ Зајечар 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећа громобранска инсталација је оштећена, и неопходно је довођење у исправно стање у 
складу са законом. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

Санација санитарног чвора ПС 
Бабушница   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               6.52 ПУ Пирот 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи санитарни чвор је неуслован.Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација дела објекта у ПУ Пирот   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул 6.53 ПУ Пирот 

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови             

  



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционисања објекта. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација електроенерегетских 
инсталација у ПС Инђија   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45311000 - Радови на постављању 
електричних инсталација и електро-
монтажни радови 

              6.54 ПУ Сремска 
Митровица 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потреба за довођењем у технички исправно стање постојеће електроенергетске инсталације. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

Санација мокрог чвора у ПС Велико 
Градиште   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               6.55 ПУ Пожаревац 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи санитарни чвор је неуслован. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација фасадне столарије ПИ 
Пожаревац   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45420000 - Радови на уградњи 
столарије               6.56 ПУ Пожаревац 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећа фасадна столарија је дотрајала што проузрокује велике топлотне губитке. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Санација фасадног зида ПС Жабари   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45443000 - Фасадни радови               6.57 ПУ Пожаревац 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи фасадни зид објекта је веома оштећен. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација фасаде објекта ПС Петровац   4251 чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН:45443000 - Фасадни радови               6.58 ПУ Пожаревац 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи фасадни зид објекта је веома оштећен. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација система вентилације и 
климатизације шалтер сале у ПС Земун   4251 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45331200 - Радови на инсталацији 
вентилације и климатизације               6.59 ПУ за град 

Београд 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности простора. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Санација мокрог чвора у објекту ПУ 
Смедерево   4251 чл.39.ст.2. март април мај 

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови             

  
6.60 ПУ Смедерево 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи санитарни чвор је неуслован. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација и поправка кровног покривача 
у објекту ПС Бечеј   4251 чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               6.61 ПУ Нови Сад 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење минимума радних услова и услова боравка. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Санација електроинсталације и 
раздвајање мерења утрошене 
електричне енергије у објекту ПИ 
Суботица 

  4251 чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН:45311000 - Радови на постављању 
електричних инсталација и електро-
монтажни радови 

              
6.62 ПУ Суботица 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Регулисање независног мерења утрошене ел. Енергије. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Адаптација постојеће инсталације 
развода специјалних гасова у објекту 
УКП-НКТЦ Нови Сад, Пап Павла 46 

  4251 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН:45333000 Радови на инсталацији гасне 
опреме               17.1 УКП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционисања новоуграђене опреме за форензичка вештачења.Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Санација просторије за задржавање у 
објекту ГП Батровци   4251 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               17.2 УГП 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходна санација просторије за задржавање по препорукама заштитника грађана. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Свега (4251) 
 

      

7. Текуће поправке и одржавање опреме (4252)               

7.1 УИТ Одржавање Citrix система   4252 чл.39.ст.2. јуни јули август   



ОРН:50324100- услуге одржавања система               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Послови одмашћивања опреме   4252 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 39831230  Средства за растварање 
масноће               7.2 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Услуге сервисирања компоненти радних 
станица криптозаштите   4252 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН::50324100 услуге одржавање система               7.3 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Планирана средства била би намењена отклањању неисправности на хардверском нивоу које није 
могуће отклонити самостално. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Услуге сервисирања монитора   4252 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 50320000 - Услуге поправке и 
одржавања персоналних рачунара               7.4 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Планирана средства била би намењена отклањању неисправности на хардверском нивоу које није 
могуће отклонити самостално. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Услуге сервисирања штампача        4252 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 50323000 - Одржавање и поправка 
периферних рачунарских уређаја               

7.5 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Планирана средства била би намењена отклањању неисправности на хардверском нивоу које није 
могуће отклонити самостално. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Одржавање напојних система      4252 чл.39.ст.2. мај јун децембар   

ОРН: 50323000 - Одржавање и поправка 
периферних рачунарских уређаја               7.6 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Планирана средства за одржавање система за напајање. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сервисирање опреме за вешерај   4252 чл.39.ст.2. април мај децембар   7.7 УПИС 

ОРН: 50880000 - Услуге поправке и 
одржавања опреме за хотеле и ресторане               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности               

Свега (4252) 
 

      

Свега (425)        

УКУПНО А - услуге које се обезбеђују по основу средстава која су Министарству 
унутрашњих послова опредељен Законом о буџету Републике Србије             

Б -  ДОБРА 

8.0 Административни материјал (4261)               

Одела   4261 чл.39.ст.2. март јун децембар 

ОРН: 18222100  Мушка одела             

пренето из 
плана јавних 
набавки 8.01 УЗО 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради редовног опремања запослених.Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4261)              

8. Материјал за посебне намене (4269)               

Електроматеријал   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 31731000  Електротехнички материјал               8.1 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности               

Молерски материјал   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 44100000 - Грађевински материјали и 
припадајући производи               8.2 УПИС 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Потрошни материјал за одржавање КЗ 
система   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 31000000  Електричне машине, 
апарати, опрема и потрошни материјал; 
расвета 

              8.3 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Планиран је за обављање процеса одржавања система, процењена количина представљена је на 
основу минималних годишњих потреба. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Резервни делови за Panasonic тел. 
Централе   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: DA44  Резервни делови               8.4 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Резервни делови за многобројне телефонске гарнитуре,намењено сервисирању, одржавању и 
обезбеђивању непрекидног рада телефонског сервиса. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Алати за системе Кз   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 44510000  Алати               8.5 УЗВК 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Планиран за обављање послова техничког одржавања елемената система,основних уређаја и 
опреме. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Алат за Одељење за телекомуникациону 
инфраструктуру   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 44510000  Алати               8.6 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђивање средстава за рад радницама како у Управи тако и по ПУ. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Алат за ТТ техничара   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 44510000  Алати               8.7 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно за несметан рад техничара у одржавању TDM  телефонског система. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

Батерије за Panasonic телефонске 
централе    4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 31440000 - Батерије               8.8 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Количина батерија планирана за замену старих,процењене количине на основу просечних 
годишњих потреба,батерије временом губе своје перформанце и капацитет. Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Батерије за регистрофон   4269 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 31440000 - Батерије               8.9 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Намењене за замену неисправних. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Читачи картица за спољну монтажу за 
Палату Србије    4269 чл.39.ст.2. март април јун   8.10 МУП 

ОРН: 30216200  Читачи магнетних картица               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Батерије за непрекидно напајање базних станица.Нису замењене од 2005 г тј. од инсталације 
опреме. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

Свега (4269)        

Свега (426)        

9. Административна опрема ( 5122)         

  Инвертор напона   5122 чл.39.ст.2. март април јун   

УЗВК ОРН: 31155000  Инвертори (претварачи)               
9.1 

  Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно како би МУП добио једну модерну мрежу која би на дужи временски период могла да 
одговори свим потребама корисника. Изградњом сопствене телекомуникационе инфраструктуре, 
би се безбедност комуникација подигла на виши ниво. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.  

Свега (5122)        

10. Медицинска и лабораторијска опрема (5125)           

Надоградња  мерног уређаја PR 100 са 
GPS-oм   5125 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 31600000 - Електрична опрема и 
апарати               

10.1 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Због позиционирања базних станица у граничном подручју (гониометрисања);гониометрисање на 
захтев других организационих јединица. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Пасивни елемент за тестирање РР 
уређаја (Атенуатор)   5125 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 31600000 - Електрична опрема и 
апарати               

10.2 УЗВК 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка најосновнијег сета мерних уређаја за оптику,као и пасивног елемента за лабараторијско 
испитивање  исправности радио релејних уређаја. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (5125)        

11. Опрема за јавну безбедност (5128)           

11.1 УЗВК 
Опрема за конфигурисање система 
видео надзора и контроле приступа 
(рачунар типа лаптоп) 

  5128 чл.39.ст.2. март април јун   



ОРН: 32350000 - Делови аудио и видео 
опреме               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходност предметне набавке. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (5128)        
Свега (512)        

Б - Добра која се обезбеђују по основу средстава која су Министарству 
унутрашњих послова опредељен Законом о буџету Републике Србије        

В- ПАНСИОН "БЕОГРАД" ДСД - БЕЧИЋИ  

12. Трошкови осигурања (4215) 
  

      

Трошкови осигурања гостију 
  4215 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 66512000 - Услуге осигурања од 
незгоде и услуге здравственог осигурања               12.1 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега 4215        

Свега 421        

13. Остале опште услуге и феријална пракса (4239)        

Трошкови опште феријалне праксе 
  4239 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 98300000  Разне услуге               13.1 
Пансион 

"Београд" дсд - 
Бечићи 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега 4239        
Свега 423        

14. Текуће поправке и одржавање опреме (4252) 
 

      

Текуће поправке и одржавање опреме 
  4252 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 50800000 - Разне услуге поправке и 
одржавања               14.1 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега 4252        



Свега 425        

15. Административни материјал (4261) 
  

      

Канцеларијски материјал (папир, факс 
ролне и сл) 

  4261 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 30192000 - Канцеларијски материјал               15.1 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега 4261        

16. Материјал за домаћинство и угоститељство (4268) 
  

      

Сир и кајмак   4268 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 15540000 - Сиреви, 15550000 - Разни 
млечни производи               16.1 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Вино и жестока пића   4268 чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН: 15930000 - Вина, 15910000 - 
Дестилована алкохолна пића               16.2 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Хигијенски производи   4268 чл.39.ст.2. март април јун 

ОРН: 33771000  Хигијенски производи од 
хартије             

  
16.3 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

Сокови воћни   4268 чл.39.ст.2. јуни јули август 

ОРН: 15321000 воћни сокови             

поступак из 
2013; средства 
обезбеђена из 
сопствених 
прихода од 
Пансиона 
Бечићи 

16.4 

Пансион 
"Београд" дсд - 

Бечићи 
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања.Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



Свега 4268        

Свега 426        

УКУПНО В -  Укупна добра и услуге која се обезбеђују из буџета Министарства за 
пансион Београд - Бечићи        

 
 
 


