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А- УСЛУГЕ               

1. Енергетске услуге (4212) 
       

1,1 МУП Природан гас    4212 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
мај август 2019   

1,2 МУП Мазут и лож уље    4212 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
мај август 2019   

1,3 МУП Електрична енергија МУП-а за седиште   4212 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебрар август 2019   

1,4 МУП Угаљ    4212 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
мај август 2019   

1,5 МУП Огревно дрво    4212 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
мај август 2019   

1,6 МУП Огревни пелет - Полицијске управе   4212 
оквирни споразум/ 

мала набавка 
мај август 2019   

Свега (4212)   
      

2. Услуге редовног одржавања и старања (4213) 
       

2,1 

Полицијске 

управе              

(1-27) 
Дезинсекција и дератизација објеката   4213 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

2,2 
Полицијске 

управе 
Одржавање хигијене у објектима   4213 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
март мај 2019   

2,3 

Полицијске 

управе              

(1-27) 
Пражњење септичких јама   4213 мала набавка март април децембар   

Свега (4213)   
      

3. Услуге комуникација (4214) 
       

3,1 МУП Услуга Теленор једна мрежа (direct link)   4214 
оквирни споразум/ 

мала набавка 
мај август 2019   

Свега (4214)   
      

4. Закуп основних средстава и покретне имовине (4216) 
       



4,1 
Полицијске 

управе  
Закуп мобилних санитарних кабина   4216 мала набавка март април децембар   

Свега (4216)   
      

Свега (421)   
      

5. Трошкови службених путовања у земљи (4221) 
       

5,1 МУП 
Набавка услуге туристичких агенција и 

хотелског смештаја у земљи 
1.1 4221 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

Свега (4221)   
      

7. Остали трошкови транспорта (4229) 
       

7,1 МУП Набавка транспортних услуга 1.1 4229 
оквирни споразум/ 

мала набавка 
јануар фебруар 2019   

7,2 МУП Шлепање возила 1.1 4229 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар фебруар 2019   

7,3 УКП 
Одвоз хемијског и биолошког отпада из 

ДНК лабораторије и др. 
  4229 мала набавка фебруар март децембар   

7,4 
Полицијске 

управе 
Организовани превоз полицијских 

службеника 
1.1 4229 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
март јул 2019   

Свега (4229)   
      

Свега (422)   
      

8. Компјутерске услуге (4232) 
       

8,1 САТИТ Лиценце IBM Notes and Domino   4232 мала набавка фебруар  април децембар   

8,2 САТИТ 
Лиценце за  Sophos Email Protection - 

Advanced mail appliance  
  4232 мала набавка фебруар  април децембар   

8,3 САТИТ 
Одржавање и унапређење постојећег 

решења заснованог на IBM Web Content 

Manager/IBM WebSphere Portal платтфор. 

  4232 мала набавка фебруар  април децембар   

8,4 САТИТ 
Лиценце за IBM WebSphere Portal 

платформу  
  4232 отворени поступак фебруар  април децембар   

8,5 
САТИТ/ 

УГП 
Лиценце за системе видео надзора    4232 отворени поступак март мај децембар   

8,6 САТИТ 
Upgrade софтверске платформе система 

видео надзора градских саобраћајница и 

раскрсница у Београду 

  4232 мала набавка март мај децембар   

8,7 САТИТ 
Одржавање продукционих софтвера 

(апликативни, database сервери и сервери 

посебне намене) 

  4232 отворени поступак јануар март децембар   



8,8 САТИТ Лиценце за ORACLE  софтвер    4232 отворени поступак јануар март децембар   

8,9 САТИТ 
Одржавање серверске инфраструктуре 

IBM WebSphere Portal окружења  
  4232 мала набавка фебруар  април децембар   

8,10 САТИТ 

Одржавање лиценци и надоградња 

постојећег софтвера за анализу података и 

креирање извештаја са постојећим 

системом IBM Cognos Business Inteligence  

  4232 отворени поступак јануар март децембар   

8,11 САТИТ 
Одржавање Citrix XenApp сервера 

(Enterprise Edition 7.6 са 100 конкурентних 

лиценци) и додатних 20 лиценци  

  4232 мала набавка јануар март децембар   

8,12 САТИТ 
Лиценце NOD32 Антивирус за радне 

станице МУП-а 
  4232 мала набавка јул  август децембар   

8,13 САТИТ Одржавање сертифкационог тела   4232 

оквирни споразум/ 

преговарачки 

поступак без 

објављивања 

позива за 

подношење понуда 

јануар март 2019   

8,14 САТИТ 
Одржавање постојећег апликативног 

софтвера за издавање докумената (ОР, 

ДнО, ЛКС, СЛ, ДРО, ВД, СД) 

  4232 отворени поступак јануар март децембар   

8,15 
САТИТ/ 

УКП 
Лиценце за систем Microsystemation XRY 

Complete  
  4232 мала набавка јануар март децембар   

8,16 
САТИТ/ 

УКП 
 Лиценце UFED Touch, Logical Analyzer и 

Phisical Analizer 
  4232 мала набавка јануар март децембар   

8,17 
САТИТ/ 

УКП 
Годишња подршка за I2 Analystş 

Workstation 3 пакет (4+1 лиценце) 
  4232 мала набавка јануар март децембар   

8,18 САТИТ Компјутерске услуге- САТИТ   4232 мала набавка јануар март децембар   

8,19 МУП 
Одржавање система за управљање 

возилима и непокретностима "MIIP-2"   
  4232 мала набавка март април децембар   

8,20 МУП 
Одржавање апликације MIIP3-DMS 

компоненте 
  4232 мала набавка март април децембар   

8,21 СЉР Лиценцно одржавање   4232 отворени поступак март  мај децембар   

8,22 СЉР 
Сервисно одржавање апликације, 

хармонизација и консолидација 
  4232 отворени поступак март  мај децембар   

Свега (4232)   
      

9. Услуге образовања кадрова (4233) 
       



9,1 САТИТ 
Услуге образовања кадрова и 

усавршавање запослених  
  4233 мала набавка јануар март децембар   

9,2 САТИТ 
Обука радника за управљање пројектима 

PMI 
  4233 мала набавка јануар март децембар   

9,3 САТИТ 
Обука за одржавање Avaya Aura IP 

телефонског система  
  4233 мала набавка март  април децембар   

9,4 САТИТ 
Обука за радио релејне уређаје 

произвођача CERAGON 
  4233 мала набавка март  април децембар   

9,5 САТИТ Обука радника ЦА    4233 мала набавка мај  јул децембар   

9,6 ХЈ 
Обука стручно- летачког и ваздухопловно 

техничког особља 
  4233 отворени поступак март  мај децембар   

9,7 СЉР 
Обука запослених  у Министарству за 

подршку САП 
  4233 мала набавка март  мај децембар   

Свега (4233)   
      

10. Услуге информисања (4234) 
       

10,1 МУП Праћење медија - прес клипинг 1.1 4234 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

10,2 МУП Штампање часописа "Полиција данас" 1.1 4234 мала набавка јун јул децембар   

10,3 САТИТ Услуге информисања- САТИТ   4234 мала набавка јануар фебруар децембар   

10,4 УКП 
Услуга штампања списа омота и др. за 

НКТЦ и за потребе Хеликоптерске 

јединице (карте и др.)  

  4234 мала набавка фебруар март децембар   

Свега (4234)   
      

11. Стручне услуге (4235) 
       

11,1 МУП Екстерни надзор  у грађевинарству    4235 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар фебруар децембар   

11,2 МУП Услуге консалтинга    4235 мала набавка јануар фебруар децембар   

Свега (4235)   
      

 12. Услуге за домаћинство и угоститељство (4236) 
       

12,1 

 

Полицијске 

управе  

Исхрана полицијских службеника у 

складу са правилником (Копаоник, 

Дивчибаре и др) 

  4236 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар фебруар 2018   

Свега (4236)   
      

13. Остале опште услуге (4239) 
       

13,1 ХЈ Накнаде и таксе за продужење пилотских   4239 мала набавка фебруар  март  децембар   



дозвола, овлашћења, пловидбеност 

хеликоптера 

13,2 

 

Полицијске 

управе  
Израда фотографија    4239 

оквирни споразум/ 

мала набавка 
јануар фебруар 2018   

13,3 
Кабинет 

министра 
Upgrade софтверa IRVAS   4239 мала набавка јануар фебруар децембар   

13,4 МУП 
Пуњење боца специјалним гасовима и 

хелијум за потребе аеростат система  
  4239 мала набавка март  април децембар   

Свега (4239)   
      

Свега 423   
      

14. Пољопривредне услуге (4241) 
       

14,1 

ПУ за град 

Београд + 

остали 
Лечење паса и коња   4241 мала набавка март  април децембар   

Свега (4241)   
      

15. Остале специјализоване услуге (4249) 
       

15,1 УКП Услуге одржавања акредитација за НКТЦ   4249 мала набавка март април децембар   

15,2 ОПИС 
Контрола безбедности хране, санитарни 

преглед запослених 
  4249 мала набавка март април децембар   

Свега (4249)   
      

Свега 424   
      

16. Текуће поправке и одржавање зграде и објеката (4251) 
       

16,1 МУП 
Услуге текућег одржавања објекта 

Министарства 
  4251 отворени поступак фебруар април децембар   

16,2 МУП 
Санација и реконструкција водоводне и 

канализационе инсталације  
  4251 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

16,3 МУП 
Текуће поправке и одржавање електро 

инсталација  
  4251 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

16,4 МУП Поправка лифтова у свим објект. МУП-а   4251 мала набавка фебруар март децембар   

16,5 МУП Контрола лифтова у свим објект. МУП-а   4251 мала набавка фебруар март децембар   

16,6 МУП 
Услуге одржавања термотехничких 

инсталација  
  4251 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

16,7 МУП 
Хитне интервенције на објектима и 

опреми 
  4251 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   



16,8 САТИТ 

Периодични сервис расхладног ормана и 

клима коморе, инсталисаних у кавезу 

ФК1, клима комора у ФК2 и клима 

комора 3. спрат - просторија за паковање 

ИД докумената, Кнеза Милоша 103 

  4251 мала набавка март мај 2019   

16,9 САТИТ 

Периодични сервис расхладног ормана и 

клима коморе, инсталисаних у кавезу 

ФК1, клима комора у ФК2 и клима 

комора 3. спрат - просторије за паковање 

ИД докумената  

  4251 мала набавка март мај 2019   

16,10 САТИТ 
Браварски радови у персонализационом 

центру МУП-а, Кнеза Милоша 103  
  4251 мала набавка март мај децембар   

16,11 САТИТ 
Телекомуникационо- сигнални радови у 

персонализационом центру МУП-а, Кнеза 

Милоша 103  

  4251 мала набавка март мај децембар   

16,12 САТИТ 
Машински радови у персонализационом 

центру, Кнеза Милоша 103  
  4251 мала набавка март мај децембар   

16,13 САТИТ 
Ремонт и сервис компресора Одељења за 

персонализацију личних докумената 
  4251 мала набавка март мај децембар   

16,14 САТИТ Радови на измештању Фарадејовог кавеза      4251 мала набавка март мај децембар   

16,15 
САТИТ/  

УГП 
Радови на прикључењу интранет мреже 

на железничком прелазу СГП Пријепоље  
  4251 мала набавка јануар март децембар   

16,16 САТИТ 
Текуће поправке и одржавање зграде и 

објеката- САТИТ 
  4251 мала набавка јануар март 2019   

16,17 МУП 
Чишћење канализационе инсталације и 

сепаратора масноће у ресторанима МУП-а 
  4251 мала набавка март април децембар   

16,18 МУП 
Сервисирање клима уређаја сплит 

система у објектима МУП-а на територији 

Р. Србије 

  4251 мала набавка март април децембар   

16,19 МУП 
Редован годишњи сервис система 

вентилације и климатизације у објектима 

МУП-а на територији Р. Србије 

  4251 мала набавка март април децембар   

16,20 МУП 
Сервисирање и припрема котларница за 

грејну сезону у објектима МУП-а на 

територији Р. Србије 

  4251 мала набавка март април децембар   

16,21 МУП 
Редован преглед, испитивање и 

сервисирање гасних инсталација у 

објектима МУП-а на територији Р. Србије 

  4251 мала набавка март април децембар   



16,22 МУП Хитне, додатне и непредвиђене набавке   4251 мала набавка март април децембар   

Свега (4251)   
      

17. Текуће поправке и одржавање опреме (4252) 
       

17,1 МУП 
Сервис апарата за прање возила и 

аутоматских перионица 
1.1 4252 мала набавка јануар фебруар децембар   

17,2 МУП Вулканизерске услуге 1.1 4252 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

17,3 МУП 

Одржавање возила, транспортних 

средстава, пловила, механизације, радних 

машина, моторцикала ( реглажом трапа 

,машинском обрадом главе, обележавање 

возила ...) и др 

1.1 4252 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

17,4 
Полицијске 

управе 

Одржавање возила, транспортних 

средстава, пловила, механизације, радних 

машина, моторцикала ( реглажом трапа 

,машинском обрадом главе, обележавање 

возила ...) и др 

1.1 4252 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

17,5 МУП Одржавање возила у гарантном року   4252 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

17,6 МУП 
Попрвка УПС уређаја у ДНК 

лабораторији и Персо центру МУП-а 
  4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,7 МУП 
Редован годишњи сервис стабилних 

инсталација за дојаву и гашење пожара у 

објектима МУП-а 

  4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,8 МУП Рециклажа тонера   4252 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

17,9 МУП 
Одржавање ПП апарата у објектима 

МУП-а 
  4252 мала набавка фебрар  март децембар   

17,10 САТИТ 
Сервис резервних делова за ТЕТРА базне 

станице  
  4252 мала набавка јануар март децембар   

17,11 
САТИТ/ 

САЈ 
Сервисирање аналогних ручних радио 

станица   
  4252 мала набавка јануар март децембар   

17,12 САТИТ Одржавање комутационог центра    4252 

оквирни споразум/ 

преговарачки 

поступак без 

објављивања 

позива за 

подношење понуда 

јануар март 2019   



17,13 САТИТ 

Прилагођавање постојећих машина за 

персонализацију картичних докумената 

потребама и стандардима из области 

евиденција и праћења тока картичних 

докумената  

  4252 отворени поступак јануар март децембар   

17,14 САТИТ 
Одржавање телефонске опреме типа  

Alcatel  
  4252 мала набавка март мај децембар   

17,15 САТИТ 
Одржавање система видео надзора 

градских саобраћајница и раскрсница у 

Београду  

  4252 мала набавка март мај децембар   

17,16 САТИТ 
Одржавање система видео надзора на 

граничним прелазима   
  4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,17 САТИТ 
Одржавање система видео надзора за 

препознавање регистрарских таблица у 

Београду 

  4252 мала набавка март мај децембар   

17,18 САТИТ 
Сервисирање напајања за систем видео 

надзора у  КОЦ-у  
  4252 мала набавка јануар март децембар   

17,19 САТИТ Сервисирање видео зида у КОЦ-у    4252 мала набавка март мај децембар   

17,20 САТИТ 
Одржавање штампача малог капацитета 

(HP i Lexmark)  
  4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,21 САТИТ 
Одржавање мултифункционалних уређаја 

и штампача великог  капацитета  
  4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,22 САТИТ Одржавање Kyocera штампача    4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,23 

САТИТ/ 

УКП- 

ССИМ 
Одржавање УПС уређаја    4252 мала набавка фебруар април децембар   

17,24 САТИТ 
Одржавање продукционог система 

(сервера+шасије+storage+backup)  
  4252 отворени поступак фебруар април децембар   

17,25 САТИТ Одржавање Data Power уређаја    4252 мала набавка јануар март децембар   

17,26 САТИТ 
Одржавање Idnetita Managmant 

(IDM/IAM) интеграција будућих 

апликација и система  

  4252 отворени поступак јануар март децембар   

17,27 САТИТ 
Хитне, додатне и непредвиђене набавке 

услуге одржавања информационог 

система  

  4252 отворени поступак јануар децембар децембар   

17,28 САТИТ 
Текуће поправке и одржавање опреме- 

САТИТ 
  4252 мала набавка јануар мај децембар   



17,29 СВС- УВСЈ 
атестирање и поправка 

аутомеханичарских лестви и 

хидрауличких платформи 

1,1 4252 мала набавка март април децембар   

17,30 СВС- УВСЈ 
сервисирање апарата за заштиту дисајних 

органа 
1,1 4252 мала набавка фебрур март децембар   

17,31 САЈ Сервисирање DOOR RIDER   4252 мала набавка март април децембар   

17,32 ХЈ Баждарење алата и уређаја   4252 мала набавка март април децембар   

17,33 
УКП- 

НКТЦ 
Сервиси и одржавања   4252 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебрур април 2019   

17,34 
Жандармер

ија 

Поправка чамаца и мотора уз набавку 

делова, потрошног материјала и опреме за 

пловила, бродске и ванбродске моторе 

  4252 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебрур април 2019   

17,35 МУП Сервисирање фотокопир апарата    4252 мала набавка март април децембар   

17,36 МУП 
Годишња ревизија трафо станица у 

објектима МУП-а на територији Р. Србије 
  4252 мала набавка март април децембар   

17,37 МУП 
Поправка система за аутоматску дојаву и 

гашење пожара у објетима МУП-а 
  4252 мала набавка март април децембар   

17,38 МУП 
Одмашћивање инсталација за извлачење 

масних пара у  ресторанима МУП-а 
  4252 мала набавка март април децембар   

17,39 МУП 
Сервисирање угоститељске електро 

опреме  
  4252 мала набавка март април децембар   

17,40 МУП 
Сервисирање плинске угоститељске 

опреме 
  4252 мала набавка март април децембар   

17,41 МУП 
Набавка и уградња компресора у објекту 

Кнеза Милоша 103 за потребе САТИТ-а 
  4252 мала набавка март април децембар   

17,42 МУП Хитне, додатне и непредвиђене набавке   4252 мала набавка март април децембар   

Свега (4252)   
      

Свега 425   
      

18. Остали порези (4821) 
       

18,1 МУП Технички преглед возила 1.1 4821 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

Свега (4821)   
      

Свега (482)   
      

УКУПНО А- услуге које се обезбеђују по основу средстава која су 

Министартсву унутрашњих послова опредељена Законом о 

буџету Републике Србије 

  
      



Б- ДОБРА               

19. Административни материјал (4261) 
       

19,1 МУП Презенти за Кабинет министра 1.1 4261 мала набавка јануар фебруар децембар   

19,2 МУП Фотокопир папир и табулири 1.2 4261 отворени поступак август октобар децембар   

19,3 МУП Штампарски обрасци 1.2 4261 мала набавка август октобар децембар   

19,4 МУП Канцеларијски материјал 1.1 4261 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
март мај децембар   

19,5 МУП Тонери 1.1 4261 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар март 2019   

19,6 МУП Цвеће и зеленило 2 4261 мала набавка март април децембар   

19,7 
Полицијске 

управе 
Рукавице за једнократну употребу (СГП, 

ОКП, и др.) 
  4261 мала набавка фебрар март децембар   

19,8 УГП 
Јастучићи и мастило за оверу путних 

исправа 
  4261 мала набавка март април децембар   

19,9 МУП 

Административни материјал за обављање 

послова из надлежности Министарства 

унутрашњих послова по ЧЛ-202 ЗОПС и 

чл.71 ЗУП 

  4261 мала набавка март април децембар   

Свега (4261)   
      

20. Материјал за пољопривреду (4262)   
      

20,1 МУП Храна за псе   4262 мала набавка фебруар април децембар   

20,2 

ПУ за град 

Београд + 

остали 
Лекови за псе и коње   4262 мала набавка јун јул децембар   

20,3 
ПУ за град 

Београд 
Храна за коње   4262 отворени поступак фебруар април децембар   

Свега (4262)   
      

21. Материјал за образовање кадрова (4263) 
       

21,1 ХЈ 
Претплата и набавка техничке и летачке 

документације 
  4263 мала набавка фебруар март децембар   

21,2 
Дирекција 

полиције 
Стручна литература   4263 мала набавка фебруар март децембар   

Свега (4263)   
      

22. Материјал за саобраћај (4264) 
       

22,1 МУП Моторни бензин и горива 1.1 4264 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   



22,2 МУП Резервни делови за возила- Седиште   4264 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
март мај 2019   

22,3 
Полицијске 

управе 
Резервни делови за возила- Полицијске 

управе 
  4264 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
март мај 2019   

22,4 МУП Пнеуматици (зимски и летњи)   4264 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебрар март 2019   

Свега (4264)   
      

 23. Медицински и лабораторијски материјал (4267) 
       

23,1 МУП Вреће за лешеве   4267 мала набавка фебрар  март децембар   

23,2 УСП 
Вениле (вакутајнери) за узорковање крви 

од испитаника (возача) 
  4267 мала набавка фебрар  март децембар   

Свега (4267)   
      

24.Материјал за домаћинство и угоститељство (4268) 
       

24,1 САЈ 
Материјал за домаћинство и 

угоститељство 
  4268 мала набавка март април децембар   

24,2 МУП Хемијска средства за одржавање хигијене 1.1 4268 отворени поступак јануар март децембар   

24,3 МУП Папирна и ПВЦ галантерија 1.1 4268 отворени поступак јануар март децембар   

24,4 ОПИС 
Месо свеже, маст, трајне и полутрајне 

прерађевине 
  4268 отворени поступак јануар март децембар   

24,5 ОПИС Месо пилеће 1.1 4268 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април децембар   

24,6 ОПИС Конзервирани месни производи 1.1 4268 отворени поступак јун септембар децембар   

24,7 ОПИС Риба замрзнута и свежа 1.1 4268 отворени поступак март мај децембар   

24,8 ОПИС Риба конзервирана (сардина, туњевина) 1.1 4268 отворени поступак јануар март децембар   

24,9 ОПИС Производи од млека 1.1 4268 отворени поступак фебруар април децембар   

24,10 ОПИС Колонијал  1.1 4268 отворени поступак фебруар април децембар   

24,11 ОПИС Брашно 1.1 4268 мала набавка фебруар март децембар   

24,12 ОПИС Уље 1.1 4268 мала набавка фебруар април децембар   

24,13 ОПИС Шећер кристал 1.1 4268 мала набавка јануар фебруар децембар   

24,14 ОПИС Кафа 1.1 4268 мала набавка септембар октобар децембар   

24,15 ОПИС Конзервирано воће и поврће 1.1 4268 мала набавка септембар октобар децембар   

24,16 ОПИС Кондиторски производи 1.1 4268 отворени поступак јун август децембар   

24,17 ОПИС 
Сокови воћни, Сокови воћни-дојпак 0,2, 

Сокови газирани 
1.1 4268 отворени поступак фебруар април децембар   



24,18 ОПИС Вода газирана и негазирана 1.1 4268 отворени поступак август октобар децембар   

24,19 ОПИС Јаја 1.1 4268 отворени поступак фебруар април децембар   

24,20 ОПИС Воће и поврће свеже и сушено 1.1 4268 отворени поступак јануар март децембар   

24,21 ОПИС Млеко дуготрајно и млеко чоколадно 1.1 4268 отворени поступак јул септембар децембар   

24,22 ОПИС 
Пециво замрзнуто, сладолед и поврће 

замрзнуто 
1.1 4268 мала набавка јун јул децембар   

24,23 ОПИС Пиво, вино и жестока пића 1.1 4268 мала набавка фебруар март децембар   

24,24 ОПИС Хлеб и коре за питу и гибаницу 1.1 4268 отворени поступак август октобар децембар   

24,25 ОПИС Готова јела 1.1 4268 отворени поступак фебруар април децембар   

24,26 ОПИС 
Млеко пастеризовано и кисело-млечни 

производи 
1.1 4268 отворени поступак јун јул децембар   

24,27 ОПИС Сир и кајмак домаћи 1.1 4268 мала набавка јануар фебруар децембар   

24,28 ОПИС Кечап, сенф, маргарин и мајонез   4268 мала набавка јун јул децембар   

24,29 МУП Папирна и ПВЦ галантерија 1.1 4268 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
септембар новембар 2019   

24,30 ОПИС Колонијал  1.1 4268 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
септембар новембар 2019   

24,31 ОПИС Уље 1.1 4268 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
септембар новембар 2019   

24,32 ОПИС Воће и поврће свеже и сушено 1.1 4268 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
септембар новембар 2019   

24,33 ОПИС Шећер кристал 1.1 4268 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
септембар новембар 2019   

Свега (4268)   
      

25.Материјал за посебне намене (4269) 
       

25,1 МУП 
Набавка водоводног, браварског и 

столарског материјала 
  4269 мала набавка јануар фебрурар децембар   

25,2 МУП 
Набавка машинског (тернотехничког) 

материјала 
  4269 мала набавка јануар фебрурар децембар   

25,3 МУП Набавка електро материјала   4269 мала набавка март април децембар   

25,4 САТИТ Батерије за ТЕТРА базне станице    4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,5 
САТИТ/ 

САЈ 
Батерије за ТЕТРА ручне радио станице    4269 отворени поступак јануар  март децембар   

25,6 
САТИТ/ 

САЈ 
Батерије за аналогне ручне станице    4269 отворени поступак јануар  март децембар   



25,7 САТИТ Резервни делови за ТЕТРА терминале    4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,8 САТИТ 
Резервни делови за ТЕТРА базне станице 

и аналогне репетиторе  
  4269 отворени поступак јануар  март децембар   

25,9 САТИТ 
Потрошни материјал за ТЕТРА базне 

станице  
  4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,10 САТИТ 
Комплет антена од 7.5GHz до 18GHz за 

мерни уређај PR100  
  4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,11 САТИТ Надоградња уређаја за тракинг генератор    4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,12 САТИТ Систем за непрекидно напајње    4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,13 
САТИТ/ 

САЈ 
Резервни делови за ручне аналогне радио 

станице  
  4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,14 САТИТ 

Потрошни материјал за машине за 

персонализацију и ковертирање 

картичних идентификационих 

докумената  

  4269 отворени поступак март мај децембар   

25,15 САТИТ 
Потрошни материјал за одржавање 

машина за персонализацију докумената   
  4269 мала набавка март мај децембар   

25,16 САТИТ 
Резервни делови за РР - допуна постојећег 

система ERICSSON  
  4269 мала набавка фебруар април децембар   

25,17 САТИТ 
Резервни делови за РР - допуна постојећег 

система CERAGON 
  4269 мала набавка фебруар април децембар   

25,18 САТИТ 
Потрошни материјал и друга средства за 

комункациону инфраструктуру (терен- 

седиште)  

  4269 отворени поступак јануар  март децембар   

25,19 САТИТ 
Резервни делови за телефонске централе 

типа Panasonic  
  4269 мала набавка март мај децембар   

25,20 САТИТ 
Резервни делови за телефонске централе 

типа Аvaya IP телефонски систем  
  4269 мала набавка март мај децембар   

25,21 САТИТ 
Резервни делови за телефонске централе 

типа Аlcatel  
  4269 мала набавка март мај децембар   

25,22 САТИТ 
Резервни делови за системе видео надзора 

Србија   
  4269 мала набавка март мај децембар   

25,23 САТИТ 
Резервни делови за системе видео надзора 

на граничним прелазима  
  4269 мала набавка март мај децембар   

25,24 САТИТ 
Резервни делови за систем видео надзора 

градских саобраћајница и раскрсница у 

Београду  

  4269 мала набавка март мај децембар   



25,25 САТИТ 
Резервни делови за систем видео надзора 

за аутоматско препознавање регистарских 

таблица у Београду   

  4269 мала набавка март мај децембар   

25,26 САТИТ 
Потрошни материјал за уређаје система 

криптозаштите  
  4269 мала набавка јануар  март децембар   

25,27 САТИТ 
Резервни делови за радне станице 

криптозаштите за нови депешни систем  
  4269 отворени поступак јануар  март децембар   

25,28 

САТИТ/ 

ПУ за град 

Београд/ 

САЈ 

Бежични комплет за прикривену 

комуникацију   
  4269 отворени поступак јануар  март децембар   

25,29 САТИТ 
Хитне и непредвиђене набавке резервних 

делова за ИКТ систем  
  4269 отворени поступак јануар  децембар децембар   

25,30 
ПУ за град 

Београд 

Потрошни материјал за крим технику, 

протипожарни, информатички, 

телекомуникацијски 

  4269 мала набавка март април децембар   

25,31 
ПУ за град 

Београд 

Набавка делова, потрошног материјала и 

опреме за пловила, бродске и ванбродске 

моторе, са услугама уградње 

  4269 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

25,32 
Жандармер

ија 
Батерије за електрични виљушкар   4269 мала набавка април мај децембар   

25,33 
Жандармер

ија 
Ронилачка опрема и делови   4269 мала набавка април  мај децембар   

25,34 ХЈ 
Потрошни материјал за одржавање 

хеликоптера 
  4269 мала набавка фебруар март децембар   

25,35 МУП Средства за мировне мисије   4269 мала набавка фебруар март децембар   

25,36 УКП 
Потрошни материјал  за НКТЦ и ССИМ 

(фолије, пасте, растварачи, ДНК реагенси 

и др.) 

  4269 
оквирни споразум/ 

отворени поступак 
фебруар април 2019   

25,37 
Дирекција 

полиције 
Оквири за пиштољ   4269 мала набавка март април децембар   

25,38 САТИТ Материјал за посебне намене- САТИТ   4269 мала набавка јануар мај децембар   

25,39 МУП Ситан инвентар    4269 мала набавка март април децембар   

25,40 МУП Мете   4269 мала набавка март април децембар   

25,41 МУП Санитетски материјал   4269 мала набавка март април децембар   

25,42 МУП Хитне, додатне и непредвиђене набавке    4269 мала набавка март април децембар   



25,43 МУП Молерски материјал   4269 мала набавка август септембар децембар   

25,44 МУП Подне облоге   4269 мала набавка август септембар децембар   

25,45 УСП 
Светлоодбојни (рефлектујући) прслуци ца 

натписом "саобраћајна полиција" 
  4269 мала набавка август септембар децембар   

25,46 МУП 
Набавка водоводног, браварског и 

столарског материјала 
  4269 

оквирни споразум/ 

отворени поступак 
јануар фебрурар децембар   

25,47 СВС 
Набавка 600 комада ватрогасних црева 

типа "Ц" за гашење пожара 
  4269 мала набавка август септембар децембар   

Свега (4269)   
      

Свега 426   
      

26. Опрема за саобраћај (5121) 
 

          
 

26,1 СВС 
Заједничко праћење и сузбијањњ пожара 

у западној Србији - теренска возила за 

праћење и сузбијање шумских пожара 

  5121 отворени поступак фебруар април децембар   

Свега (5121)   
      

27. Административна опрема (5122) 
 

          
 

27,1 
САТИТ/ 

УГП 
Читач биометријских путних исправа    5122 отворени поступак јануар март децембар   

27,2 САТИТ HSM модули за персонализацију    5122 мала набавка март мај децембар   

27,3 САТИТ 

Сервери за систем видео надзора за 

аутоматско препознавање регистарских 

таблица и детекцију саобраћајних 

прекршаја  

  5122 мала набавка март мај децембар   

27,4 САТИТ Активна комуникациона опрема опрема   5122 отворени поступак јануар март децембар   

27,5 САТИТ Домени контролери - сервери    5122 мала набавка јануар март децембар   

27,6 САТИТ 
Друга фаза реконструкције напјања 

електрич. енергијом и хлађење главног 

рачунарског центра Кнеза Милоша 103  

  5122 отворени поступак јануар март децембар   

27,7 САТИТ Административна опрема- САТИТ   5122 мала набавка јануар мај децембар   

27,8 САТИТ Радио релејни уређаји   5122 мала набавка фебруар април 2019   

27,9 САТИТ 
Преносни штампачи за уручење 

прекршајног налога 
  5122 мала набавка фебруар април децембар   

27,10 САТИТ ТЕТРА терминали    5122 отворени поступак фебруар април 2018   

27,11 САТИТ 
Сервери , уређаји за бекаповање и САН 

инфраструктура   
  5122 отворени поступак фебруар април 2018   



27,12 
Јединица за 

заштиту 
Опрема разна-фотоапарати, диктафони, 

камере 
  5122 мала набавка фебруар март децембар   

27,13 МУП Намештај   5122 отворени поступак март мај децембар   

27,14 МУП Фотографска опрема   5122 отворени поступак март  мај децембар   

27,15 МУП Биротехничка опрема    5122 мала набавка април мај децембар   

27,16 УГП 
Механизми штамбиља за оверу путних 

исправа 
  5122 мала набавка јануар фебруар децембар   

27,17 
Кабинет 

министра 
Мултифункционални уређаји   5122 мала набавка фебрар март децембар   

27,18 МУП Бела техника    5122 мала набавка март април децембар   

27,19 ЈЗЗ 
Модул детекторских линија Order 

No.3443834-HS 5030si 
  5122 мала набавка март април децембар   

27,20 ЈЗЗ 
Si- Prox рачунар Order No.34452583-HS 

5030si 
  5122 мала набавка март април децембар   

27,21 МУП Фотокопир апарати   5122 отворени поступак август октобар децембар   

27,22 МУП 
Набавка и уградња Termo Kinga у два 

доставна возила марке Volkswagen 

Transporter 

  5122 мала набавка август септембар децембар   

27,23 САТИТ Набавка сервера   5122 отворени поступак август октобар децембар   

Свега (5122)   
      

28.  Пољопривредна опрема (5123) 
       

28,1 МУП Косилице,тримери   5123 мала набавка март април децембар   

Свега (5123)   
      

29. Опрема за јавну безбедност (5128) 
       

29,1 
Дирекција 

полиције 
Метал детектори, батеријске лампе, 

рефлектори 
  5128 отворени поступак април  јун децембар    

29,2 
Јединица за 

заштиту 
Идентификациони сетови, метал 

детектори и метал детектор врата 
  5128 мала набавка април  мај децембар    

29,3 
ПУ за град 

Београд 
Основно стадо-пси   5128 мала набавка мај јун децембар    

29,4 ХЈ Опрема за трагање и спасавање   5128 отворени поступак фебрар април децембар    

29,5 УКП Јонски мобилни спектометар - ITIMIZER   5128 отворени поступак фебрар април децембар    

29,6 УКП Полиграф   5128 мала набавка фебрар април децембар    

29,7 МУП Хитне, додатне и непредвиђене набавке    5128 мала набавка март април децембар   



Свега (5128)   
      

30. Моторна опрема (5129)   
      

30,1 МУП Набавка и уградња клима уређаја   5129 мала набавка март мај децембар   

Свега (5129)   
      

Свега 512   
      

УКУПНО Б- добра које се обезбеђују по основу средстава која су 

Министартсву унутрашњих послова опредељена Законом о 

буџету Републике Србије 

  
      

В- РАДОВИ               

30aa. Куповина зграда и објеката (5111) 
       

30aa.1 МУП 
Набавка кућица за одмор полицијских 

службеника 
  5111 мала набавка август септембар децембар   

Свега (5111)             
 

30а. Изградња зграда и објеката (5112) 
       

30а.1 МУП 
Израда контејнера за смештај припадника 

полиције 
  5112 мала набавка март април децембар   

30а.2 МУП 
Изградња кровног покривача и кровне 

конструкције, ВД Лазаревац 
  5112 отворени поступак март април децембар   

30а.3 
ПУ 

Прокупље 
Израда бетонске плоче  и потпорног зида 

новог објекта у ПУ Прокупље 
  5112 мала набавка март април децембар   

Свега 5112             
 

31. Капитално одржавање зграда и објеката (5113) 
       

31,1 МУП Реконструкција и санација објекта   5113 мала набавка фебрар април децембар   

31,2 МУП Адаптација објеката   5113 мала набавка фебрар април децембар   

31,3 МУП Инвестиционо одржавање објеката    5113 мала набавка фебрар април децембар   

31,4 МУП 
Реконструкција и снација трафо станица 

у објектима МУП-а. 
  5113 мала набавка фебруар март децембар   

31,5 МУП 
Браварску радови у персонализационом 

центру МУП-а, Кнеза Милоша 103 
  5113 мала набавка фебруар март децембар   

31,6 МУП 
Телекомуникационо-сигнални радови на 

систему за аутоматску довау пожара у 

Персо центру МУП-а 

  5113 мала набавка фебруар март децембар   

31,7 МУП 
Санција инсталације СТВ и уградња 

бојлера у одмаралишту "Нарцис" на 

Златибору 

  5113 мала набавка фебруар март децембар   



31,8 МУП 
Санација чилера у објекту ПУ за град 

Београд - КОЦ 
  5113 мала набавка март април децембар   

31,9 МУП 
Санација чилера у објектима ПУ за град 

Београд  
  5113 мала набавка март април децембар   

31,10 МУП 
Санација фасадне столарије у објекту 

Сарајевска 34-а 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,11 МУП 
Санација санитарних чворова и канализ. 

развода у приземљу објекта СИВ 2 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,12 МУП 
Годишњи ремонт трафо станице у објекту 

Кнеза Милоша 101 
  5113 мала набавка март април децембар   

31,13 МУП 

Санација канцеларијског простора у 

објекту у улици Кнеза Милоша 103 на 

трећем спрату, Служба за превенцију 

наркоманије 

  5113 отворени поступак март април децембар   

31,14 МУП 
Санација кровног покривача од шиндре и 

поправка ограде око комплекса ОПН 777 

на Дубашници 

  5113 отворени поступак март април децембар   

31,15 МУП 

Санација и адаптација просторија за 

задржавање у објектима ПУ (ПУ 

Крагујевац, Сремска Митровица, ПУ 

Суботица) 

  5113 отворени поступак март април децембар   

31,16 МУП 
Санација санитарних чворова и кухиње у 

комплексу САЈ-а 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,17 МУП 
Санација санитарних чворова у објекту 

Одреда Жандармерије у Краљеву 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,18 МУП 
Сaнација крова на објекту кухиње и 

ресторана  ЦОПО у Ср. Каменици  
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,19 МУП 
Сaнација крова у објекту Интерната П+3 

ЦОПО у Ср. Каменици  
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,20 МУП 

Израда нових олука у смештајном делу 

објекта, санација кровне површине и 

санација надстрешнице изнад економског 

улаза- Хотел ''Нарцис'' на Златибору 

  5113 мала набавка март април децембар   

31,21 
ПУ Нови 

Сад 
Санација санитарних чворова у објекту 

Шајкашка у Новом Саду 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,22 
ПУ Нови 

Сад 

Санација санитарног  чвора  и оштећене 

вертикале кишне канализације у објекту 

ул.  Краља Петра I у Новом Саду 

  5113 отворени поступак март април децембар   



31,23 
ПУ Сремска 

Митровица 
Санација санитарних чворова ПС Шид   5113 отворени поступак март април децембар   

31,24 
ПУ Сремска 

Митровица 
Санација кровне конструкције и кровног 

покривача у ПС Пећинци 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,25 
ПУ 

Суботица 
Санација мокрих чворова у објекту ПУ у 

Суботици 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,26 ПУ Ваљево 
Санација кровног покривача и опшива на 

крову објекта ПС Мионица 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,27 ПУ Кикинда 
Санација фасаде на објекту ПС Нови 

Кнежевац 
  5113 мала набавка март април децембар   

31,28 
ПУ 

Крагујевац 
Санација санитарних чворова на објекту 

ПС Топола 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,29 ПУ Краљево 
Санација фасадне столарије на објекту 

ПС Врњачка бања 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,30 ПУ Зајечар 
Санација кровног покривача у објекту ПС 

Сокобања 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,31 ПУ Пирот 
Санација кровне конструкције и кровног 

покривача у ПС Бабушница 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,32 
ПУ 

Пожаревац 
Санација санитарних чворова у објекту 

ПС Голубац 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,33 ПУ Врање Санација крова ПС Сурдулица   5113 отворени поступак март април децембар   

31,34 ПУ Лесковац Санација крова ПС Власотинце   5113 отворени поступак март април децембар   

31,35 ПУ Бор Санација крова ПС Неготин   5113 отворени поступак март април децембар   

31,36 ПУ Панчево 
Санација фасадне столарије у објекту ПС 

Вршац 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,37 МУП 
Набавка и уградња новог котла у објекту 

ПВСЈ Бечеј 
  5113 мала набавка март април децембар   

31,38 МУП 
Набавка и уградња бојлера за санитарну 

воду у објекту СХ ''Дрвар'' 
  5113 мала набавка март април децембар   

31,39 МУП 
Повезивање котларнице са новим 

објектом у циљу обезбеђивања грејања и 

санитарно техничке воде у објекту САЈ-а 

  5113 мала набавка март април децембар   

31,40 МУП 
Санација крова и фекалне канализације у 

СХ ''Бежанијска Коса'' 
  5113 отворени поступак март април децембар   

31,41 МУП 
Реконструкција главног развода водовода 

у објекту Одреда жандармерије у 

Раковици 

  5113 мала набавка март април децембар   



31,42 МУП 
Реконструкција топловода ПС Лучани и 

ВСЈ Лучани 
  5113 мала набавка март април децембар   

31,43 МУП 
Санација објекта у НЦ ''Митрово Поље'' 

за потребе НКТЦ - УКП 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,44 МУП 
Санација мокрог чвора у објекту ГП 

Рибарци 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,45 МУП 
Санација главне водоводне мреже у 

објекту САЈ 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,46 МУП 
Реконструкција и адаптација објекта 

Одреда Жандармерије у Краљеву 

(''Магра'') 

  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,47 
ПУ 

Пријепоље 
Замена фасадне столарије у објекту ПУ 

Пријепоље, у улици Душана Дучића бр. 1 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,48 
ПУ Нови 

Сад 
Санација степеништа на главном улазу у 

ПС Бечеј 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,49 
Жандармер

ија 
Измештање контејнера за смештај 

припадника у Липовици 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,50 
Жандармер

ија 
Измештање контејнера за смештај 

припадника у Ронилачком центру 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

31,51 
Жандармер

ија 
Санација кровног покривача на делу Ауто 

радионице објекта КПЗ у Нишу 
  5113 мала набавка август октобар децембар   

Свега 5113             
 

Свега (511)   
      

УКУПНО В- Радови који се обезбеђују по основу средстава која 

су Министартсву унутрашњих послова опредељена Законом о 

буџету Републике Србије 

  
      

Г- ДОНАЦИЈЕ               

33. Остале опште услуге (4239) 
       

33,1 
УКП- 

НКТЦ 

База података влакана и боја и база 

података инфрацрвених спектара 

микротрагова Активност бр.5 

  4239 мала набавка јанура фебрар децмбар   

33,2 УКП- НКТЦ Непредвиђени трошкови год.1   4239 мала набавка фебрар март децмбар   

33,3 
УКП- 

НКТЦ 
Ревизија   4239 мала набавка фебрар март децмбар   

Свега 4239             
 

Свега 423   
      



34.  Материјал за посебне намене (4269) 
       

34,2 УГП Светлосна и звучна сигнализација   4269 мала набавка фебрар март децембар   

34,3 УГП 
Набавка заштитних прслука (панцира) и 

заштитних шлемова 
  4269 мала набавка март април децембар   

Свега (4269)             
 

Свега 426   
      

34a. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)             
 

34a.1 МУП 
Адаптација објекта самачког смештаја 

Министарства унутрашњих послова у 

улици Јована Авакумовића број 1 

  5113 отворени поступак март мај децембар   

34a.2 

УГП- 

Прихватили

ште за 

странце у 

Падинској 

Скели 

Радови на санацији објекта 

Прихватилишта за странце 
  5113 отворени поступак август  октобар децембар   

Свега (5113)   
      

Свега (513)   
      

34б. Опрема за саобраћај (5121)             
 

34б.1 УГП 
Набавка патролних путничких 

аутомобила 
  5121 отворени поступак март мај децембар   

34б.2 УГП 
Набавка комби возила за превоз људства 

(8+1) 
  5121 отворени поступак март мај децембар   

34б.3 УГП Набвака путничких возила    5121 отворени поступак март мај децембар   

Свега (5121)   
      

35. Административна опрема ( 5122)             
 

35,2 УГП Набавка ендоскопских камера   5122 отворени поступак март мај децембар   

35,3 

УГП- 

Канцелариј

а за Азил 
Намештај   5122 мала набавка август  септембар децембар   

35,4 

УГП- 

Канцелариј

а за Азил 
Рачунарска опрема   5122 мала набавка август  септембар децембар   

Свега (5122)   
      

36. Опрема за јавну безбедност (5128)             
 



36,1 УКП- НКТЦ Јонски хроматограф - микроскоп   5128 отворени поступак јануар март децембар   

36,2 УКП- НКТЦ Опрема за форензику   5128 мала набавка март април децембар   

36,3 
ПУ за град 

Београд 
Додатна опрема за чамце   5128 мала набавка јануар  фебруар децембар   

36,4 УГП 
Набавка детектора експлозива и 

наркотика 
  5128 отворени поступак март мај децембар   

Свега (5128)   
      

37. Моторна опрема (5129)             
 

37,1 УГП Набавка дизел агрегата за елект. енергију   5129 мала набавка март април децембар   

37,2 

УГП- 

Прихватилиш

те за странце у 

Падинској 

Скели 

Клима уређаји   5129 мала набавка август  септембар децембар   

37,3 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 
Клима уређаји   5129 мала набавка август  септембар децембар   

Свега (5129)   
      

Свега (512)   
      

УКУПНО Г- Донације   
      

Д - АДАПТАЦИЈА СТАНОВА               

38. Текуће поправке и одржавање зграде и објеката (4251)             
 

38,1 МУП 
Текуће поправке и одржавање- 

адаптација станова 
  4251 отворени поступак јануар март децембар   

Свега (4251)   
      

39. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)             
 

39,1 МУП 
Грађевинско занатски радови на 

адаптацији станова 
  5113 отворени поступак јануар март децембар   

Свега (5113)   
      

УКУПНО Д- Адаптација станова   
      

          
Укупно (А+Б+В+Г+Д)   

      

 


