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А- УСЛУГЕ               

а1. Закуп основних средстава и покретне имовине (4216) 
       

а1.1 МУП Изнајмљивање трибина   4216 чл.39 ст.2 март април децембар   

а1.2 МУП Изнајмљивање озвучења   4216 чл.39 ст.2 март април децембар   

а1.3 МУП Изнајмљивање видео бимова   4216 чл.39 ст.2 март април децембар   

Свега (4216)   
      

Свега 421   
      

1. Остали трошкови транспорта (4229) 
       

1,1 УКП 
Одвоз хемијског и биолошког отпада из 

ДНК лабораторије и др. 
  4229 чл.39 ст.2 јанур фебруар децембар   

1,2 
Полицијска 

управа 
Одвожење шљаке   4229 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

Свега (4229)   
      

Свега 422   
      

2. Административне услуге (4231) 
       

2,1 МУП Услуге превођења   4231 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

Свега (4231)   
      

3. Услуге образовања кадрова (4233) 
       

3,1 САТИТ 
Обука за коришћење програмског 

пакета IBM COGNOS  и ГИС 

пројектима PMI 

  4233 чл.39 ст.2 јануар март децембар   

3,2 МУП Обука за руковаоца котларница   4233 чл.39 ст.2 март април децембар   

Свега (4233)   
      

3а. Услуге за домаћинство и угоститељство (4236)   
       



3а. 1 МУП Храна за задржана  лица за ПУ   4236 чл.39 ст.2 јануар март децембар   

Свега (4236)   
      

4. Остале опште услуге (4239) 
       

4,1 
ПУ за град 

Београд 
Поткивање коња   4239 чл.39 ст.2 јануар март децембар   

Свега (4239)   
      

Свега 423   
      

5. Остале специјализоване услуге (4249) 
       

5,1 САТИТ/ УКП GEDNAP тест     4249 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

5,2 МУП 
Сервисирање, технички преглед и 

замена меморије фискалних каса 
  4249 чл.39 ст.2 март април децембар   

5,3 МУП Испитивање отпада   4249 чл.39 ст.2 август август септембар   

Свега (4249)   
      

Свега 424   
      

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

6,1 МУП 
Непредвиђење и хаваријске поправке 

водоводне и канализационе мреже 
  4251 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

6,2 МУП 
Непредвиђене и хаваријске поправке на 

електро инсталацијама 
  4251 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

6,3 МУП 

Непредвиђене и хаваријске поправке на 

системима термо-техничких 

инсталација 

  4251 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

6,4 МУП 
Хитни и непредвиђени грађевинскио- 

занатски радови на објектима МУП-а 
  4251 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

6,5 МУП 
Санација алуминијумских прозора у 

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

6,6 МУП 
Санација ПВЦ прозора у Седишту 

Министарства 
  4251 чл.39 ст.2 март април децембар   

6,7 МУП 
Замена стакла у објектима Седишта 

Министарства 
  4251 чл.39 ст.2 март април децембар   

6,8 МУП 

Чишћење резервоара за гориво у 

објектима МУП-а на територији Р. 

Србије 

  4251 чл.39 ст.2 март април децембар   

Свега (4251)   
      

7. Текуће поправке и одржавање опреме (4252) 
       



7,1 
Полицијске 

управе 
Атест стубних дизалица 1.1 4252 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

7,2 МУП 
Сервисирање светлосно-звучне 

сигнализације 
1.1 4252 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

7,3 МУП 
Поправке и одржавање електронске, 

фотографске и друге опреме 
  4252 чл.39 ст.2 јануар фебруар децембар   

7,4 МУП 
Сервисирање интерне пумпе у улици 

Кнеза Милоша број 103 
  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,5 МУП 

Годишње сервисирање агрегата у 

објектима МУП-а на територији Р. 

Србије 

  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,6 МУП 
Поправка агрегата у објектима МУП-а 

на територији Р. Србије 
  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,7 МУП 

Периодична провера електро 

инсталација у објектима и издавање 

атеста у објектима МУП-а на територији 

Р. Србије 

  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,8 МУП 
Испитивање громобранске инсталације 

и уземљења на објектима МУП-а 
  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,9 МУП Сервисирање опреме за вешерај   4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,10 САЈ 
Сервисирање  падобранске опреме- 

аутомата Cypres 
  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

7,11 САЈ 

Сервисирање ронилачке опреме 

затвореног круга дисања "Aqualung 

Frogs" 

  4252 чл.39 ст.2 март април децембар   

Свега (4252)   
      

Свега 425   
      

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

Министартсву унутрашњих послова опредељена Законом о буџету 

Републике Србије 

  
      

Б- ДОБРА   
     

  

8.Административни материјал (4261) 
       

8,1 САТИТ Пењачка опрема    4261 чл.39 ст.2 јануар март децембар   

8,2 Жандармерија 
Прслуци за спасавање са CO2 

хидростатски 
  4261 чл.39 ст.2 март април децембар   

Свега 4261   
      



9. Материјал за образовање кадрова (4263) 
       

9,1 САТИТ 
Стручна литература за редовне потребе  

запослених  
  4263 чл.39 ст.2 март мај децембар   

9,2 САТИТ 
Стручна литература за образовање 

запослених  
  4263 чл.39 ст.2 март мај децембар   

9,3 МУП  Правна база података    4263 чл.39 ст.2 фебрар мар децембар   

Свега 4263   
      

10. Материјал за посебне намене (4269) 
       

10,1 Жандармерија Fast rope уже   4269 чл.39 ст.2 март април децембар   

10,2 УКП Цедила за маске   4269 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

10,3 УСП 

Картица надзорног органа за контролу 

радног времена возача теретних возила 

и аутобуса у саобраћају на путу 

  4269 чл.39 ст.2 март април децембар   

10,4 МУП Алкалне и пуњиве батерије   4269 чл.39 ст.2 март април децембар   

10,5 МУП Батерије за напајање уређаја и опреме   4269 чл.39 ст.2 март април децембар   

10,6 УКП- НКТЦ 
Спот тестови (сет за детекцију 

наркотика) 
  4269 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

Свега 4269   
      

Свега (426)   
      

11. Административна опрема (5122) 
       

11,1 САЈ Бокс за смештај паса на терену   5122 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

Свега 5122   
      

12. Опрема за јавну безбедност (5128) 
       

12,1 САТИТ 
Систем за контролу и надзор присуства у 

ЦЕРТ-у   
  5128 чл.39 ст.2 јануар март децембар   

12,2 САТИТ Опрема за тестирање рањивости система    5128 чл.39 ст.2 јануар март децембар   

12,3 ХЈ 
Израда "Spade grip grip kit" за уградњу 

на PM M84 cal. 7,62 *54R 
  5128 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

Свега 5128   
      

Свега (512)   
      

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

Министартсву унутрашњих послова опредељена Законом о буџету 

Републике Србије 

  
      

В- РАДОВИ   
     

  



13.  Капитално одржавање зграда и објеката (5113) 
       

13,1 УКП-НКТЦ 

Адаптација простора, израда и уградња 

полица у просторијама за чување 

материјалних трагова Одсека за КТЦ у 

Новом Саду 

  5113 чл.39 ст.2 март април децембар   

13,2 МУП 
ОПН "1" Грађевинско занатски радови 

на адаптацији простора  
  5113 чл.39 ст.2 март април децембар   

13,3 МУП 

Санација оштећеног паркета и замена 

електро инсталација у кабинету Палате 

Србије на приземљу 

  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,4 МУП 
Поправка интерфонских система у 

објектима МУП-а 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,5 МУП 
Поправка  кућица за одмор полицијских 

службеника 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,6 МУП 
Израда заштитне решетке на прозорима 

у објекту улици Теразије 41 у Београду 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,7 МУП 
Набавка и уградња венецијанера за 

објекте МУП-а 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,8 МУП 
Санација дрвене столарије у објектима 

МУП-а 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,9 МУП Поправка рампи у објектима МУП-а   5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,10 МУП 
Поправка металних каса за потребе 

МУП-а 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,11 МУП 
Санација купатила у објекту СХ 

''Бежанијска коса'' 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,12 МУП 
Санација степеништа у објекту ''Стара 

зграда'' у Кнеза Милоша 99 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,13 
ПУ за град 

Београд 

Санација водоводне инсталације у 

објекту ПУ за град Београд у 

Љермонтовој улици 

  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,14 ПУ Смедерево 
Формирање просторије за смештај 

''Мониторинг центра''  у ПУ у Смедереву 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,15 ПУ Нови Сад Израда рампе за инвалиде у ПС Титил   5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,16 МУП 
Санација пумпног постројења у 

Наставном центру на Митровом Пољу 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   

13,17 МУП 
Санација уградног намештаја у објекту 

СИВ-а 2 
  5113 чл.39 ст.2 август октобар децембар   



13,18 МУП Поправка противпожарних централа   5113 чл.39 ст.2 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   
     

  

14. Остали трошкови транспорта (4229) 
       

14,1 УКП-НКТЦ 
Путни трошкови ЕУ експерата- 

Активност бр.7 
  4229 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

Свега 4229   
      

Свега (422)   
      

15. Стручне услуге (4235) 
       

15,1 УКП-НКТЦ Дневнице ЕУ експерата- Активност бр.7   4235 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

Свега 4235   
      

16. Услуге за домаћинство и угоститељство (4236) 
       

16,1 УКП-НКТЦ Смештај ЕУ експерата- Активност бр.7   4236 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

16,2 УКП-НКТЦ Кетереинг- Активност бр.1   4236 чл.39 ст.2 фебруар март децембар   

Свега 4236   
      

17. Остале опште услуге (4239) 
       

17,1 УКП-НКТЦ 
Трошкови организације радионица- 

Активност бр.2 
  4239 чл.39 ст.2 март април децембар   

17,2 УКП-НКТЦ Административни и технички трошкови   4239 чл.39 ст.2 март април децембар   

17,3 УКП-НКТЦ Административни и технички трошкови   4239 чл.39 ст.2 март април децембар   

17,4 УКП-НКТЦ Непредвиђени трошкови год. 2   4239 чл.39 ст.2 март април децембар   

Свега 4239   
      

Свега (423)   
      

18. Административни материјал (4261) 
       

18,1 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 

Канцеларијски материјал   4261 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

Свега (4261)   
      



19.  Материјал за посебне намене (4269) 
       

19,1 СВС 

Помоћна опрема (рукавице за техничке 

интервенције, ланци за разупирач, тврда 

заштита, упори за клип, скидач 

тапацирунга и разупирач за стакло) 

  4269 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

19,2 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 

Потрошни материјал   4269 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

Свега (4269)   
      

Свега 426   
      

20. Административна опрема (5122) 
       

20,1 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 

Фотокопир апарати   5122 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

20,2 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 

Фотографска опрема   5122 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

20,3 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 

Комуникациона опрема   5122 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

20,4 

УГП- 

Канцеларија 

за Азил 

Опрема за домаћинство и угоститељство   5122 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

20,5 

УГП- 

Прихватилиш

те за странце у 

Падинској 

Скели 

Опрема за домаћинство и угоститељство   5122 чл.39 ст.2 август септембар децембар   

Свега (5122)             
 

Свега 512   
      

УКУПНО Г- Донације   
      

          
Укупно (А+Б+В+Г)   

      

 


