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А - УСЛУГЕ 

1. Енергетске услуге (4212)         

1.1 МУП 

Природан гас   4212 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

ОРН: 09123000- природни гас                 

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. 

1.2 МУП 

Мазут и лож уље   4212 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак фебруар март децембар 

  
ОРН: 09200000  производи од нафте, уља, 
и уља ; 09135100 лож уље               

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. 

1.3 МУП 

набавка Direct link - Телеком- седиште   4212 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН: 32000000 - 64214400 - Најам 
комуникационих земаљских водова               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Набавка се спроводи ради коришћења и функционисања система веза, процена урађена по основу претходних рачна 

1.4 МУП 

набавка Direct link - Теленор- седиште   4212 БД (1401-
0002) мала набавка август октобар март 

  
ОРН: 32000000 - 64214400 - Најам 
комуникационих земаљских водова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Набавка се спроводи ради несметаног функционисања система веза, процена урађена по основу претходних рачуна 

1.5 МУП 

грејање седиште МУП-а   4212 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар 

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

              

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. 

1.6 УПИС 

Набавка  ТНГ   4212 БД (1401- 
0002) мала набавка март  април мај  

OPH:09000000 нафтни деривати, гориво 
електрична енергија и други извори 
енергије, 09100000 горива, 09130000 
нафта и дестилати, 09133000 течни 
нафтни гас 

               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања припреме хране , процена вредности на основу 
минималних потреба у претходном периоду. 

Свега (4212) 
  

       

2. Услуге редовног одржавања и старања (4213)             

2.1 МУП 

Одржавање објекта Царичин град на 
Макишу   4213 БД (1401-

0002) мала набавка март април јуни   

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда                 

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. 



2.2 МУП 

Одржавање простора у објектима 
''Интеркомерц''-а, Н.Београд   4213 БД (1401-

0002) мала набавка март април јуни   

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда                 

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. 

2.3 МУП 

Одржавање објекта СИВ 1   4213 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак март април јуни   

ОРН:90911200 - Услуге чишћења зграда                 

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. 

2.4 МУП 

водовод и канализација - седиште   4213 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

ОРН: 65000000- Комуналне услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради оезбеђења основних животних услова за рад запослених. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора односно рачуна. 

2.5 МУП 

смеће - седиште   4213 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

ОРН: 65000000- Комуналне услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради оезбеђења основних животних услова за рад запослених. Процењена вредност је извршена 
на основу претходних уговора односно рачуна. 

2.6 МУП 

Обављање послова дезинсекције и 
дератизације Жандармерија-Копнена 
зона 

  4213 БД (1401-
0002) мала набавка март април јуни   

ОРН:90922000 - Услуге сузбијања 
штеточина                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

2.7 МУП 

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

  4213 БД (1401-
0002) мала набавка март април јуни   

ОРН:90922000 - Услуге сузбијања 
штеточина                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

2.8 МУП 

Обављање послова дезинсекције и 
дератизације  у ресторанима и хотелим 
Министарства 

  4213 БД (1401-
0002) мала набавка март април јуни   

ОРН: 90920000 санитарне услуге на 
објектима,   90922000 - Услуге сузбијања 
штеточина, 90923000 услуге дератизације 

                

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.  Услуге комуникација (4214)             

3.1 МУП 

набавка услуге СБС и Тотал ТВ   4214 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  ОРН: 64220000 - Телекомуникационе 
услуге, изузев услуга телефоније и 
преноса података 

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Праћење кабловских програма који се налазе у објектима МУП-а, процена урађењна на бази претходних рачуна 

3.2 МУП 

3G net - мобилни интернет   4214 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН: 64215000 - Услуге IP телефоније               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Обезбеђење интернет комуникација ван пословног простора МУП-а, процена на бази претходних рачуна 

Свега (4214)          

4.  Трошкови осигурања (4215)             

4.1 МУП 

Осигурање лица за госте   4215 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН:66510000 - Услуге осигурања               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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



Свега (4215)          

5. Закуп имовине и опреме (4216)         

5.1 МУП 

Закуп простора    4216 БД (1401-
0002) 

преговарачки 
поступак фебруар март децембар 

  
ОРН:PA02 закуп               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења смештаја припадника СВС-а. Процењена вредност је утврђена на основу 
претходног уговора, при чему је  износ закупнине умањен. 

Свега (4216)          

Свега (421) 
  

       

6.Трошкови пословних путовања у иностранству (4222)                 

6.1 МУП 

Набавка авио карата без услуге 
издавања   4222 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак фебруар април децембар   

ОРН:34980000 карте за превоз                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Због потребе путовања, процена на бази рачуна из претходних периода 

6.2 МУП 

Набавка услуге туристичких агенција и 
хотелског смештаја у земљи и 
иностранству 

  4222 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар април децембар   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Због потребе путовања припадника МУП-а, по основу рачуна из претходних периода 

Свега  (4222)          

7. Остали трошкови транспорта (4229)                 

7.1 МУП Набавка услуге организованог превоза 
за потребе организационих јединица   4229 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   



ОРН: 60000000 - Услуге превоза (изузев 
превоза отпада)                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

7.2 МУП 

Набавка транспортних услуга   4229 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН: 60000000 - Услуге превоза (изузев 
превоза отпада)                 

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)          

8. Компјутерске услуге (4232)                 

8.1 УЗЗП    

Одржавање NEXTBIZ апликације   4232 БД (1401-
0002) 

преговарачки 
поступак фебруар март децембар   

ОРН:72267000 услуге одржавања 
поправка софтвера                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Због потребе функционисања апликативног софтвера, процена по основу претходних уговора 

8.2 УКП 

Лиценце за систем XRY   4232 БД (1401-
0002) мала набавка март мај децембар   

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

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. 

8.3 УИТ 

 Лиценце NOD32 AntiVirus za radne 
stanice Internet/Intranet   4232 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

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. 



8.4 УИТ 

Лиценце за Sophos Email Protection – 
Advanced mail appliance   4232 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Уколико се набавка лиценци за Sophos Email Protection – Advanced mail appliance не реализује последице су вишеструке 
јер даном истека лиценци (29.12.2015. године) престаје „Аутоматско анти-вирус и анти-спам освежавање дефиниција“ 
што проузрокује могућност напада на инетернет мрежу МУП, ширење вируса унутар мреже, одлив података, нежељени 
спам... 
Са обновљеним лиценцама добија се континуитет у заштити продукционих мејл сервера на интернет мрежи као и једна 
од превенција у функционисању целекупне мреже и заштите података. На основу претходних уговора и праћењем 
информација доступних на Интернету утврђена је процењена вредност.  

8.5 УИТ 

Лиценце DWH (Data Warehouse)   4232 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Захтев за увођење DWH (Data warehouse) у МУП произилази из потребе за унапређење система извештавања 
заснованог на примени BI система KOGNOS,а који има потпуну употребну вредност само ако је базиран на употреби 
DWH. У DWH би били смештени подаци из трансакционих база, ETL трансформацијама прилагођени брзом и 
ефикасном извештавању. На тај начин бисмо добили брзе и квалитетне извештаје чије би генерисање било одвојено од 
самих апликација тј, њихових база података чиме би целокупан извештајни систем подигли на највиши могући ниво. 
Процењена вредност је извршена на основу прикупљених информација путем интернета. 

8.6 УИТ 

Лиценце за Vmware виртуелизацију   4232 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно за обнављање постојећих лиценци и планирано повећање броја продукционих сервера на Windows/Linux 
платформи Процењена вредност је извршена на основу прикупљених информација путем интернета. Отворени 
поступак 

8.7 УИТ 

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

преговарачки 
поступак фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

 Цена је утврђена на основу информација (ценовника фирме GDI GisDATA од 29.10.2014.год). Набавка је неопходна 
ради одржавања постојећих функционалности. Врста поступка: преговарачки са фирмом GDI GisDATA, с обзиром да 
смо од њих набавили претходне компоненте система. Такође, овом набавком се добија  континуирани upgradе 
постојећег софтвера који је укључен у цену. 

8.8 УИТ 
Лиценце за TAM SSO Suite   4232 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

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



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

• Сврсиходност и неопходност набавке се односи на набавку лиценци за проширење и функционалну надградњу 
(upgrade) постојећег  решења за контролу приступа интранет веб апликацијама МУП-а Републике Србије базираног на 
софтверу „IBM Security Access Manager for Web као и постојећег решења за управљање корисничким налозима у свим 
апликацијама које се користе у информационом систему МУП РС(Identity Management-IM )  које је базирано на 
лиценцама производа под називом  „IBM Security Identity and Access Manager”. • Цена од 1. 560.000,00 са ПДВ-ом је 
добијена од стране представника фирме IBM  Србија (смањена у односу на број лиценци датељније у напомени) 

8.9 УИТ 

Лиценце за слање неговорних порука 
(депешни систем)   4232 БД (1401-

0002) 
преговарачки 

поступак фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Наведене лиценце су потребне ради побољшања и унапређења постојећег депешног система, где би се у ланцу 
прослеђивања депеша, од извора до крајњег корисника избегао одређени број непотребних корака, односна каскада у 
систему преноса информација путем депешног система. Процењена вредност је утврђена на основу информација од 
потенцијалног добављача-аутора система.  

8.10 УИТ 

Лиценце за Proxy server   4232 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Уколико се набавка лиценци за Proxy server реализује добили би смо квалитетан модеран производ, који би рационално 
регулисао Интернет саобраћај са могућношћу динамичког филтрирања приступа web сајтовима, скенирању нежељених 
датотека на самом серверу, без могућности уласка малициозних софтвера у наш систем. Такође производ би поседовао 
модеран Intrusion Prevention Sistem, и омогућио напредне начине лимитирања брзине Интернет саобраћаја и 
приоритетизације протокола који су критични за рад. Потенцијална техничка подршка 24/7 би омогућила високу 
доступност и брзо решавање потенцијалних проблема у раду. Праћењем информација доступних на Интернету 
утврђена је процењена вредност 

8.11 УИТ 

Лиценце SSO система   4232 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

• Сврсиходност и неопходност набавке се односи на набавку лиценци за проширење и функционалну надградњу 
(upgrade) постојећег  решења за контролу приступа интранет веб апликацијама МУП-а Републике Србије базираног на 
софтверу „IBM Security Access Manager for Web ”, као и постојећег решења за управљање корисничким налозима у свим 
апликацијама које се користе у информационом систему МУП РС (Identity Management-IM ) које је базирано на 
лиценцама производа под називом  „IBM Security Identity and Access Manager”. • Цена од 1.000.000,00 са ПДВ-ом је 
добијена од стране представника фирме IBM Србија (смањена у односу на број лиценци датељније у напомени) 

8.12 УИТ 
Лиценце IBM Notes and Domino    4232 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

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



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Lotus Notes и Domino је основна архитектура за e-mail кореспонденцију у оквиру МУП-а. Поред тога на овој архитектури 
имплементиран је званични сајт (web презентација МУП-а). Lotus Notes и Domino имају огромне могућности, али њихов 
примарни циљ је да пруже јединствену платформу за управљање подацима. Notes и Domino омогућавају ефикасност, 
ефективност и флексибилност пословања. 
Последња набавка лиценци била је септембра 2014. године са трајањем од годину дана. Набављене лиценце су у 
трајном власништву МУП-а, али се са њиховим истеком не могу преузимати нове верзије IBM Lotus Domino/Notes 
система. У току 2015. године IBM најављује промене на овој платформи у складу са ИТ достигнућима у свету. Убрзан 
развој мобилних уређаја је један од разлога, али пре свега и потреба за повишеним степеном информационе 
безбедности, која је условљена развојем хардверско/софтверске индустрије.. На основу претходних уговора и 
праћењем информација доступних на Интернету је утврђена процењена вредност. 

8.13 УЗВК 

IP телефонија - лиценце   4232 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

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. 

8.14 УЗЗП    

MIIP II - корективно одржавање 
апликације    4232 БД (1401-

0002) 
преговарачки 

поступак фебруар март децембар   

ОРН:72267100  Одржавање софтвера за 
информационе технологије                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Због потребе функционисања апликативног софтвера, процена по основу претходних уговора 

8.15 МУП 

MIIP II - одржавање   4232 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:72267100  Одржавање софтвера за 
информационе технологије                 

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. 

8.16 УКП-
ССИМ 

Годишња подршка за AccessData FTK   4232 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар јун септембар   

ОРН:72212218- услуге израде софтвера 
за управљање дозволама(лиценцама)                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради законитог поступања 

8.17 УКП-
ССИМ 

Сервис Talon Logicube   4232 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар јун септембар   

ОРН:72212218- услуге израде софтвера 
за управљање дозволама(лиценцама)                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради законитог поступања 



Свега (4232)          

9. Услуге образовања кадрова (4233)         

9.1 ХЈ 

Обука летачког особља   4233 БД (1401-
0002) мала набавка март  мај јун   

ОРН:80510000 услуге специјалистичке 
обуке                 

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. 

Свега (4233)                 

10. Услуге информисања (4234)                 

10.1 МУП 

Праћење медија - прес клипинг   4234 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне 
услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности ради едукације и информисања запослених, процена на бази претходних вредности по уговорима и рачунима 

10.2 МУП 

Штампање "Полиција данас"   4234 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне 
услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Ради едукације и информисања запослених, процена на бази претходних вредности по уговорима и рачунима 

10.3 МУП 

Штампање часописа"Безбедност"   4234 БД (1401-
0002) мала набавка март април децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне 
услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Ради едукације и информисања запослених, процена на бази претходних вредности по уговорима и рачунима 

10.4 МУП 
Услуга дистрибуције дневне штампе   4234 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне 
услуге                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Ради едукације и информисања запослених, процена на бази претходних вредности по уговорима и рачунима 

10.5 МУП 

Објава огласа   4234 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне 
услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности У циљу поштовања одредби ЗЈН, процена по основу претходних рачуна 

Свега (4234)                 

11. Услуге за домаћинство и угоститељство (4236)                 

11.1 МУП 

Набавка ресторанских услуга за 
потребе трећих лица и припадника 
МУП-а 

  4236 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:55300000 - Услуге ресторана и 
услуге послуживања храном                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Обезбеђење ресторанских услуга за  делегације и скупове по одобрењу КМ, процена по основу претходних рачуна 

Свега (4236)                 

12. Остале опште услуге (4239)                 

12.1 ПУ Бгд 

Поткивање коња   4239 БГ (1402-
0001) мала набавка фебруар март  децембар   

ОРН:85200000 ветеринарске услугед                 

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. Медицинске услуге (4243)                

13.1 УПИС Контрола безбедности хране, 
санитарни прегледи запослених   4243 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март  децембар   



ОРН: 85147000 здравствене услуге у 
предузећима, 85142300  услуге у подручју 
хигијене 

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Поступак је законска обавеза,спроводи се ради безбедног пружања услуге исхране.Процењена вредност утврђена на 
бази прошлогодишњих набавки  и закључених уговора из 2014.године. 

13.2 МУП 

пријем у ЦОПО   4243 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

13.3 МУП 

циљани лекарски прегледи   4243 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

13.4 МУП 

контролни лекарски прегледи   4243 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар   

ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине                 

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. 

13.5 МУП 

периодични лекарски прегледи   4243 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар   

ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

Свега (4243)                 

14. Остале специјализоване услуге (4249)                 

14.1 УПИС 
Сервисирање плинских инсталација   4249 БД (1401-

0002) мала набавка март април мај   

ОРН: 50000000 услуге одржавања и 
поправке                   



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања припреме хране , процена вредности на основу 
минималних потреба у претходном периоду. 

14.2 УПИС 

Услуге сервисирање лифтова   4249 БД (1401-
0002) мала набавка март април мај   

ОРН: 50000000 услуге одржавања и 
поправке                   

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања дистрибуције хране , процена вредности на основу 
минималних потреба у претходном периоду. 

Свега (4249)                 

Свега (424)                 

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

15.1 МУП 

Хитне, додатне и непредвиђене 
набавке   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

15.2 МУП 

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

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:45332000 - Водоинсталатерски 
радови и радови на инсталацији одвода                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Редовне и хитне интервенције за отклањање кварова на водоводним и канализационим инсталацијама. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.3 ХЈ 

Санација хангарских врата   4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април мај   

ОРН: 44221240 - Гаражна врата                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

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

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април мај   



ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               

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. 

15.5 МУП 

Сервисиреање УПС уређаја у објектима 
МУП-а   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка март април мај   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме                 

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. 

15.6 УКП 

Адаптација и прилагођавање простора 
за специјалне гасове за потребе УКП - 
НКТЦ у објекту Бул.Д.Стефана 107 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка април јун јул   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Радови на адаптацији простора по европским стандардима, а у сврху безбедости и акредитације. Процењена вредност 
је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.7 
ПУ 

Зајеча
р 

Сервисни радови на постојећој 
унутрашњој грејној инсталацији објекта 
седишта ПУ Зајечар  

  4251 БГ (1402-
0001) 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. 

15.8 
ПУ 

Краље
во 

Санација и адаптација надстрешице на 
улазу ПС Врњачка Бања   4251 БГ (1402-

0001) мала набавка фебруар  март јун   

ОРН:45454000 - Радови на реконструкцији                 

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. 

15.9 УКП 

Санација оштећења на објекту НКТЦ у 
Ужицу насталих током поплава у Мају 
2014 године 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април јун   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Радови на санацији оштећења, неопходни за валидна вештачења. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.10 УКП 

Реконструкција дренажног система око 
објекта УКП-НКТЦ у Ужицу   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка април јун јул   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходни радови на спречавању нових оштећењ објекта. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.11 УКП 

Партерно уређење објекта "Царичин 
град - Анекс 2"   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка мај јун јул   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Радови на партерном уређењу су потребни ради добијања функционалне целине постојећег комплекса. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.12 УЗПИС 

Санација санитарних чворова у објекту 
одмаралишта "Нарцис" на Златибору   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка март април мај   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна због дотрајалих инсталација. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као 
и прикупљањем информација путем интернета. 

15.13 УГП 

Санација мокрих чворова у објектима 
УГП   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка март април јул   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Отклањање кварова на инсталацијама и побољшање санитарних услова. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.14 УГП 

Санација хаварисане грејне 
инсталације објекта СГП - ГП Српска 
Црња. 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април септембар   

ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних и термотехничких инсталација објеката. Процењена вредност је извршена на 
основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. Суфинансирање са Управом Царине ! 

15.15 УЗСО Санација објекта и замена кровних 
прозора управне зграде 1 у НЦ Макиш   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка април мај јул   



ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења бољих услова за рад и спречавања пропадања ентеријера. Процењена 
вредност је извршена анализом цена. 

15.16 УЗВКЗ 

Набавка расхладног ормана за потребе 
сервер сале ТЕТРА система - ''Ц'' 
ламела, Кнеза Милоша 103 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април децембар   

ОРН:50730000 - Услуге поправке и 
одржавања расхладних група                 

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. 

15.17 
ПУ 

Ваљев
о 

Партерно уређење објекта ПС Уб 
  4251 БД (1401- 

0002) мала набавка фебруар март април   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Радови на партерном уређењу су потребни ради добијања функционалне целине постојећег комплекса. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.18 ПУ 
Чачак  

Грађевинско-занатски радови на 
формирању просторија за смештаја 
опреме из донације за потребе ОКП 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март април   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

15.19 
ПУ 

Панчев
о 

Санација кровног покривача од 
последица невремена на објекту ПИ 
Север и ПУ Панчево 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март април 

  
ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради отклањања последица невремена. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора, 
као и прикупљањем информација путем интернета. 

15.20 
ПУ 

СОМБ
ОР 

Санација кровног покривача на делу 
објекта ПУ Сомбор који користи Одсек 
за привредни криминал 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април јун   

ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Спречавање оштећења ентеријера и опреме и стварање услова за несметано обављање делатности. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 



15.21 ПУ 
Пирот 

Санација простора у објекту ПУ Пирот   4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март мај јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Набавка је неопходна ради обезбеђења услова за рад. Процењена вредност је извршена анализом цена. 

15.22 ПУ 
Чачак 

Реконструкција постојеће опреме 
топловодне котларнице објекта ПС 
Лучани у Гучи усврху коришћења 
природног гаса 

  4251 БД (1401- 
0002) мала набавка март април август   

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. 

15.23 
ПУ 

Нови 
Пазар 

Санација просторија за задржавање на 
територији ПУ у Новом Пазару   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка март април јун   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна из разлога што просторије не испуњавају прописане услове за ову намену и за исте су 
достављене примедбе заштитника грађана. Процењена вредност је извршена на основу , претходних уговора, као и 
прикупљањем информација путем интернета. 

15.24 
ПУ 

Јагоди
на  

Формирање просторија за задржавање 
у објекту ПС Свилајнац   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка фебруар март април   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

15.25 
ПУ 

Кикинд
а 

Санација просторија за задржавање на 
територији ПУ Кикинда   4251 БД (1401- 

0002) мала набавка април мај јул   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна из разлога што просторије не испуњавају прописане услове за ову намену. Процењена вредност 
је извршена на основу , претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

Свега (4251) 
  

       

16. Текуће поправке и одржавање опреме (4252)                 



16.1 УКП 

Ремонт и годишње одржавање 
специјалних техничких возила   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар април децемабр   

ОРН: 50117300 услуге ремонт возила                  

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

16.2 УКП 

Ремонт специјалног клима уређаја у 
специјалном техничком возилу   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар април децемабр   

ОРН: IA22 ремонт                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења неопходних услова за несметани  рад полицијских службеника. Процењена 
вредност је извршена на основу прикупљањем информација путем интернета. 

16.3 МУП 

Сервисирање фотокопир апарата    4252 БД (1401-
0002) мала набавка март април децембар   

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

                

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. 

16.4 МУП 

Услуге поправке фотоапарата   4252 БД (1401-
0002) мала набавка март април децембар   

ОРН:50610000 услуге поправке и 
одржавања безбедносне опреме                 

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. 

16.5 МУП 

Поправка возила- седиште   4252 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

ОРН:50112200  Услуге одржавања 
аутомобила; 50100000-услуге поправки, 
одржавања и сродне услуге за возила  и 
припадајућу опрему 

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 



16.6 МУП 

Поправка возила- ПУ   4252 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак фебруар март децембар   

ОРН:50112200  Услуге одржавања 
аутомобила; 50100000-услуге поправки, 
одржавања и сродне услуге за возила  и 
припадајућу опрему 

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

16.7 УИТ 

Хитне и непредвиђене набавке услуге 
одржавања   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:50324100- услуге одржавања 
система                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За хитне интервенције на софтверским и хардверским компонентама продукционог информационог система.  
Планирани рок реализације набавке, по могућству у року од 7 дана од подношења захтева. Отворени поступак-оквирни 
споразум. 

16.8 УИТ 

Одржавање мултифункционалних 
уређаја и штампача велоког капацитета    4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сервисирање кварова мултифункционалних уређаја и штампача великог капацитета по сим линијама рада МУП-а , чији 
се кварови не могу отклони у Одсеку за сервис. Процењена вредност је извршена основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 
Планирани рок реализације I квартал 2015. године  

16.9 УИТ 

Одржавање штампача НР и Lexmark   4252 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сервисирање кварова штампача по свим линијама рада МУП-а , чији се кварови не могу отклони у Одсеку за сервис. 
Процењена вредност је извршена основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 
Планирани рок реализације I квартал 2015. године  

16.10 УИТ 

Одржавање УПС уређаја   4252 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сервисирање кварова UPS уређаја по сим линијама рада МУП-а , чији се кварови не могу отклони у Одсеку за сервис. 
Процењена вредност је извршена основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 
Планирани рок реализације I квартал 2015. године  



16.11 УИТ 

Одржавање CA система и HSM   4252 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар   

ОРН:50324100- услуге одржавања 
система                 

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. 

16.12 УИТ 

Одржавање Datapower уређаја за 2015. 
годину   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:50324100- услуге одржавања 
система                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сврсиходност и неопходност је да због потреба стабилног и поузданог рада уређај система Екстранет мреже, и 
реализованих продукционих Wеб сервиса за комуникацију са спољним субјектима, и за електронске услуге на порталу 
е-Управе. • Утврђена цена одржавања од 2.000.000,00 динара је два пута увећана (2 уређаја) у односу на тендер за 
2014. годину када је би само један уређај.  

16.13 УИТ 

 Одржавање 
servera+šasije+storidge+server backup   4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак  фебруар март децембар   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За најважније продукционе сервере централног информационог система за које треба обезбедити да раде у  режиму 
24/7 Сервери су купљени  2008 године а из гаранције су изашли још 2011. године и као такви се више не производе. 
Оригинални делови се не могу више лако наћи на ИТ тржишту већ строго у кординацији са произвођачем тј, 
канцеларијом. Немогуће је предвидети било какав отказ било које серверске компоненте јер су сервери набављени у 
периоду од 2007- 2011 године, а све време се налазе у пуној продукцији 24/7/365 дана. Процењена вредност је 
извршена прикупљањем информација путем интернета 

16.14 УИТ 

Одржавање штампача Kyocera   4252 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сервисирање кварова штампача по свим линијама рада МУП-а , чији се кварови не могу отклони у Одсеку за сервис. 
Процењена вредност је извршена основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 
Планирани рок реализације I квартал 2015. године  

16.15 УСП 

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

  4252 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак  март мај јун 

  

ОРН: 50433000  Услуге калибрације 
(баждарења)               



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. 

16.16 УСП 

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

  4252 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар 

  
ОРН: 50433000  Услуге калибрације 
(баждарења)               

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. 

16.17 УПИС 

Сервисирање и баждарење вага   4252 БД (1401-
0002) мала набавка март април мај 

  
ОРН:  50433000 услуге калибрације 
(баждарења)               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

 Законска обавеза. Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања припреме хране , процена 
вредности на основу минималних потреба у претходном периоду. 

16.18 УПИС 

Сервисирање плинске угоститељске 
опреме   4252 БД (1401-

0002) мала набавка март април мај 
  

ОРН:  50000000 услуге одржавање и 
поправке                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања припреме хране , процена вредности на основу 
минималних потреба у претходном периоду. 

16.19 УИТ 

Одржавање периферних уређаја за 
аквизицију   4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак фебруар март децембар 

  
ОРН:50312000  Одржавање и поправка 
рачунарске опреме               

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. 

16.20 УИТ 

Oдржавање продукционих софтвера 
централног рачунског центра за ЈИС 
МУП-а 

  4252 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар 

  
ОРН:50324100- услуге одржавања 
система               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За најважније продукционе апликације централног информационог система за које треба обезбедити да раде у  режиму 
24/7. Процењена вредност је прикупљањем информација путем интернета. 



16.21 УИТ 

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

  4252 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар 

  

ОРН: 50324100 услуге одржавање 
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. 

16.22 УПИС 

Поправка угоститељских уређаја   4252 БД (1401-
0002) мала набавка март април мај 

  
ОРН:   50880000 услуге поправке и 
одржавања опреме за хотеле и ресторане                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања производње хране и испуњења санитарних услова, 
процена вредности на основу минималних потреба у претходном периоду. 

16.23 УПИС 

Одмашћивање    4252 БД (1401-
0002) мала набавка март април мај 

  ОРН: 50700000 услуге поправке и 
одржавања инсталација у зградама (хаубе 
и овдодни канали масних пара)     

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна  због примене закона о противпожарној заштити и обезбеђивања редовног функционисања 
производње хране и испуњења санитарних услова, процена вредности на основу минималних потреба у претходном 
периоду. 

16.24 УЗВК 

Одржавање опреме за 
телекомуникациону инфраструктуру   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар 
  

ОРН: 50330000- Услуге одржавања 
телекомуникационе опреме               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Као и сва техничка опрема, уређаји пометуте мреже су подложни квару. У великом броју случајева је исплативија 
поправка неисправних делова од набавке нових уређаја. Као и сва техничка опрема, уређаји пометуте мреже су 
подложни квару. У великом броју случајева је исплативија поправка неисправних делова од набавке нових уређаја 

16.25 УЗВК 

Уговор о годишњем одржавању РР 
мреже    4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак јун август  децембар 

  ОРН: 50330000- Услуге одржавања 
телекомуникационе опреме               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно је обетбедити одржавање 51 линка типа Mini Link TN произвођача ERICSSON тако да буду испуњени 
одређени захтеви. Основна услуга на годишњем нивоу покрива 20 захтева и 100сати локалног ангажовања.Захтев 
укључује захтев за интервенцију и захтев за замену хардвера. Локално подразумева консултације везане за 
функционисање система. Обезбеђивање резервних делова – улагање типа надоградње софтвера, антена АНТ2 0,6 
15ХП, поклопци разни и друго. 



16.26 УЗВК 

Услуге одржавања телефонских 
система (Alcatel, Siemens, Panasonic, 
Ericsson) 

  4252 БД (1401-
0002) мала набавка јун август  децембар 

  
ОРН: 50330000- Услуге одржавања 
телекомуникационе опреме               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Услуга неопходна за стабилно функционисање система телефонских веза МУП-а. процењена вредност је уврђена на 
основу процене неопходне за одржавање датог система, на основу анализе статистике кварова у претходним годинама, 
старости система и анализом цена услуга на тржишту 

16.27 УЗВК 

Одржавање комутационог центра - Зона 
1   4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак фебруар март децембар 

  
ОРН: 50323000- Одржавање и поправка 
периферних рачунарских уређаја               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Обезбеђе функционалности ТЕТРА  система (24/7/365). На основу претхих уговора 

16.28 МУП 

Одржавање ПП апарата у објектима 
МУП-а у Београду   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март децембар 
  

ОРН:45343220 - Радови на инсталацији 
апарата за гашење               

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. 

16.29 МУП 

Одржавање хидрантске инсталације у 
објектима МУП-а у Београду   4252 БД (1401-

0002) мала набавка март април децембар 
  

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

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. 

16.30 УКП-
НКТЦ 

Сервис и одржавање генетичких 
анализатора   4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак  фебруар април 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. 

16.31 УКП-
НКТЦ Сервис RT-PCR7500 инструмента   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар април 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. 

16.32 УКП-
НКТЦ 

Превентивно одржавање, сервис и 
поправке аналитичких инструмената   4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак  фебруар април 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. 

16.33 УКП-
НКТЦ 

Сервисирање и поправка фотоапарата   4252 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  фебруар април 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. 

16.34 УКП-
НКТЦ 

Сервисирање и одржавање пројектина   4252 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар април 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. 

16.35 УКП-
НКТЦ 

Сервисирање балистичког система 
АБИС Арсенал   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар април 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. 

16.36 УКП-
НКТЦ 

Сервисирање и одржавање скенир. 
електронског микроскопа   4252 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар април 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. 



16.37 ХЈ 

3000-часовна инспекција и сервисни 
радови на хеликоптеру типа АВ-212, рег 
ознаке YU-HCD 

  4252 БД (1401-
0002) 

преговарачни 
поступак фебруар април децембар 

  
ОРН:50211000  Услуге поправке и 
одржавања ваздухоплова               

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. 

16.38 Ж 

Поправка чамаца и мотора   4252 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  мај јули децембар 

  
ОРН:50113200  Услуге одржавања 
аутобуса               

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)                 

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

              

Б -  ДОБРА 

17. Административни материјал (4261)                 

17.1 МУП 

Фотокопир папир и табулири   4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар март август 

  
ОРН:30197643 самокопирајуће или друге 
хартија за копирање               

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. 

17.2 УПИС 

Штампарски обрасци   4261 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар март децембар 

  ОРН: 22458000 материјал штампан по 
наруџбини               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години 
(штампарски обрасци-бордера, журнали, налози благајне и магацина, разне спецификације и рекапитулације, интерне 
доставнице -сви обрасци се штампају на НЦР-у).  



17.3 ДП 

Одећна опрема    4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.4 МУП 

Канцеларијски материјал седиште   4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  март април децембар 

  
ОРН:30192000 канцеларијски материјал               

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. 

17.5 МУП 

Канцеларијски материјал ПУ   4261 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак  март април децембар 

  
ОРН:30192000 канцеларијски материјал               

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. 

17.6 МУП 

Печати штамбиљи факсимили   4261 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН:30192000 - Канцеларијски материјал               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

17.7 МУП 

 Тонери и бубњеви за ласерске факс 
уређаје   4261 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН: 30125110 - тонери за ласерске 
штампаче и телефакс машине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

17.8 МУП 

Тонери ПУ   4261 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар 

  
ОРН: 30125110 - тонери за ласерске 
штампаче и телефакс машине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

17.9 МУП Тонери седиште   4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар   



ОРН: 30125110 - тонери за ласерске 
штампаче и телефакс машине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

17.10 ДП 

Панталоне за униформисани састав УП, 
УСП, УЗО и ОЦ   4261 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај септембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.11 ДС ПУ 
БГ 

Чизме за 360 пс ДС ПУ БГ   4261 БГ (1402-
0001) мала набавка фебруар април јун 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.12 Ж 

Чизме   4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај септембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.13 Ж 

Мајице    4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај септембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.14 ПТЈ 

Обућа за специјалне јединице ПТЈ    4261 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај септембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.15 САЈ 
Обућа за специјалне јединице САЈ     4261 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај септембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               



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. 

17.16 ХЈ 

Обућа за нове пс     4261 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар мај септембар 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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. 

17.17 УСП 

Рефлектујући прслук са натписом 
''саобраћајна полиција''   4261 БГ (1402-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар април август 

  
ОРН:35811200  Полицијске униформе               

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)                 

18. Материјал за пољопривреду (4262)                 

18.1 ДП 

Храна за псе   4262 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак  мај јули децембар 

  
ОРН:15700000 храна за животиње                

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. 

18.2 ДП 

Лекови за псе и коње   4262 БГ (1402-
0001) мала набавка април мај јули   

ОРН:LA55 за ветеринарске намене                 

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)                 

19. Материјал за саобраћај (4264)                 

19.1 МУП 
Моторни бензин и горива седиште   4264 БД (1401- 

0001) 
отворени 
поступак  јун јул децембар 

  
ОРН::09132000 бензин,09100000 гориво               



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. 

19.2 МУП 

Моторна уља и мазива   4264 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар март  јун 

  

ОРН:09211100 моторна уља               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

19.3 МУП 

Пнеуматици за стандардна и 
специјална возила   4264 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар март септембар 

  
ОРН:34350000 гуме за тешка и лака 
возила               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

19.4 МУП 

Моторни бензин и горива ПУ   4264 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак  јун јул октобар 

  
ОРН::09132000 бензин,09100000 гориво               

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. 

19.5 МУП 

Акумулатори    4264 БД (1401-
0002) 

отворени 
поступак  мај јуни октобар 

  
ОРН:3140000 акумулатори,примарне 
ћелије примарне патерије               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

19.6 МУП 

Резервни делови за возила- седиште   4264 БД (1401- 
0001) 

отворени 
поступак  март април децембар 

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

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

19.7 МУП Резервни делови за возила- ПУ   4264 БГ (1402-
0001) 

отворени 
поступак  март април децембар   



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

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

Свега (4264)               

20. Медицински и лабораторијски материјал (4267)                 

20.1 МУП 

набавка вакцина    4267 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

20.2 МУП 

набавка медицинских средстава   4267 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

20.3 МУП 

набавка стоматолошког материјала   4267 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

20.4 МУП 

набавка санитетског материјала   4267 БД (1401- 
0002) мала набавка фебруар март децембар 

  
ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 



20.5 МУП 

набавка лекова   4267 БД (1401- 
0002) 

отворени 
поступак  фебруар март децембар 

  
ОРН:85000000 - Здравствене и услуге 
социјалне медицине               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Заштита припадника МУП-а, процена по основу вредности из претходних периода 

Свега (4267)                 

21. Материјал за домаћинство и угоститељство (4268)          

21.1 МУП 

Хемијска средстава за одржавање 
хигијене   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  мај јун децембар 

  

ОРН:39830000 производи за чишћење               

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. 

21.2 УПИС 

Месо свеже,маст,трајне и полутрајне 
прерађевине   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15422000,15110000,15130000               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.3 УПИС 

Месо пилеће   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  

ОРН:15112130 пилеће месо               
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.4 УПИС 

Конзервирани месни производи и 
готова јела   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  

ОРН:15131000,15894300               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.5 УПИС Риба замрзнута и свежа    4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар   



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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.6 УПИС 

Риба конзервирана (сардина, 
туњевина)   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:1520000 припремљена и 
конзервисана риба               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.7 УПИС 

Производи од млека   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15500000 млечни производи               
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.8 УПИС 

Колонијал   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15800000 разни прехрамбени 
производи                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.9 УПИС 

Брашно   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15612100 пшенично брашно               
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.10 УПИС 

Уље   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН::15421000рафинисана уља               
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.11 УПИС 

Шећер кристал   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15831000 шећер               
Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.12 УПИС Кафа   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар   



ОРН:15861000 кафа               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.13 УПИС 

Конзервирано воће и поврће   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15331400 конзервирано 
воће,15331460поврће у конзерви               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.14 УПИС 

Кондиторски производи   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15800000 разни прехрамбени 
производи                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.15 УПИС 

Сокови воћни   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15321000 воћни сокови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.16 УПИС 

Сокови воћни-дојпак 0,2   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15321000 воћни сокови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.17 УПИС 

Вода газирана и негазирана   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН: 15981100  Негазирана минерална 
вода, 15981200  Газирана минерална вода               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.18 УПИС 
Јаја   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:03142500 јаја               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.19 УПИС 

Воће и поврће свеже и сушено   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15300000воће,поврће и сродни 
производи               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.20 УПИС 

Млеко дуготрајно имлеко чоколадно   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН: 15982200 чоколадно млеко               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.21 УПИС 

Пециво замрзнуто, сладолед и поврће 
замрзнуто   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН:15812100, пециво,15555100 
сладолед,15331170 смрзнуто поврће               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.22 УПИС 

Пиво, вино и жестока пића   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  ОРН: 15981000-Пиво, 15930000-
Вино,15910000-Дестилована алкохолна 
пића 

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.23 УПИС 

Сокови газирани   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН: 15982000 безалкохолни 
освежавајући напитци               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.24 УПИС Хлеб и коре за питу и гибаницу   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар   



ОРН: 15811100 Хлеб, 15811000 хлебни 
производи               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.25 УПИС 

Млеко пастеризовано и кисело млечни 
производи   4268 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  ОРН:  15511100 пастеризовано млеко, 
15551000 јогурт и други ферментисани 
млечни производи 

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.26 УПИС 

Сир и кајмак домаћи   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

  
ОРН: 15540000-Сиреви, 15550000-разни 
млечни производи               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

21.27 УПИС 

Кечап, сенф, маргарин и мајонез   4268 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар 

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

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања . Процењена вредност је утврђена  у оквирима 
опредељених средстава  а на основу просечне месечне потрошње из књиговодствених података у 2013.години. 

Свега (4268)          

22. Материјал за посебне намене (4269)                 

22.1 МУП 

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

  4269 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар април децембар 

  
ОРН: 31700000 - Електронски, 
електромеханички и електротехнички 
материјал 

              

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. 



22.2 УЗВК 

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

  4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак фебруар април новембар  

ОРН: DA44  Резервни делови                
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 интернет 

22.3 ДП 

Средства за мировне мисије   4269 БД (1401-
0001) мала набавка март април децембар 

  
ОРН: 39162200  Помоћна средства и 
уређаји                

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. 

22.4 УЗВК 

Потрошни материјал за 
телекомуникациону инфраструктуру   4269 БД (1401-

0001) мала набавка мај јун октобар 
  

ОРН: 32500000 - Телекомуникациона 
опрема и материјал               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходан за одржавање телефонске инсталације у седишту МУП-а. Вредност набавке је процењена на основу 
искуствених и података добијених са интернета 

22.5 УЗВК 

Потрошни материјал телефонског 
система   4269 БД (1401-

0001) мала набавка јун јул октобар   

ОРН: 32500000 - Телекомуникациона 
опрема и материјал                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Годишње потребе за целу Србију за несметано функционисање телефонских система и сервиса. Вредност набавке је 
процењена на основу искуствених и података добијених са интернета 

22.6 ХЈ 

Разни резервни делови и алати за 
хеликоптере типа BELL206B, AB-212, 
SA-341/342 И S-76B 

  4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар април август 

  

ОРН:34913000  Разни резервни делови               

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. 

22.7 УЗВК 

Потрошни материјал за системе видео 
надзора и контролу приступа   4269 БД (1401-

0001) мала набавка јун јул септембар   

ОРН: 32350000- Делови аудио и видео 
опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За потребе монтаже и одржавања система видео надзора. Вредност набавке је процењена на основу искуствених и 
података добијених са интернета 



22.8 УСП 

Усници   4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар   

ОРН:38500000 апарати за проверу и 
испитивање                 

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. 

22.9 МУП 

хитне и непредвиђене набавке   4269 БД (1401- 
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  децембар   

ОРН: 30000000 - Канцеларијске и 
рачунарске машине, опрема и залихе 
осим намештаја и пакета програмс... 

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности у циљу непредвиђених околности и дешавања, пртоцена по основу претходних година 

22.10 МУП 

синол уље   4269 БД (1401- 
0001) мала набавка март април децембар   

ОРН: 09200000 - Производи од нафте, 
угља и уља                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности у циљу одржавања наоружања у оперативној употреби, процена по основу претходних рачуна 

22.11 МУП 

набавка батерија за уређаје и 
инструменте    4269 БД (1401- 

0001) мала набавка март април децембар   

ОРН:31440000 - Батерије                 
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. 

22.12 УГП/Д
П 

Државна застава са грбом   4269 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар април јул   

ОРН: 35821000- заставе                 

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. 

22.13 МУП 

Набавка презената и средстава 
промоције   4269 БД (1401- 

0001) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН: 18530000- Поклони и награде                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности у циљу издавања промотивног материјала ино-делегацијама и другим лицима, на основу претходних рачуна 



22.14 УИТ 

Хитне и непредвиђене набавке 
резервних делова   4269 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар март децембар   

ОРН:48810000 информациони систем                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За хитне интервенције на  деловима продукционог информационог система и у случајевима отказа појединих 
компоненти које не спадају у стандардни сет резервних делова за сервере и серверске компоненте. Отворени поступак, 
оквирни споразум. 

22.15 УИТ 

Резервни делови за рачунаре и 
рачунарске компоненте   4269 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  септембар 

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

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Најнеопходнији резервни делови за потребе сервисирања рачунара по свим линијама рада МУП-а. Старост 
информатичке опреме у МУП-у: На коришћењу је тренутно 1677 преносних рачунара, од тога 19% чине лап топови 
старији од 2007 године, 67&% су лап топови набављени у периоду 2007-2012 године, а 14% су преносни рачунари 
набављени у последње две године. Од укупно 15526 стационарних рачунара, 47% је старије од 2007. године, 48% су 
рачунари набављени у периоду 2007-2012 године, а 5% чине рачунари набављени у последње 2 године. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 
Планирани рок реализације I квартал 2015. године  

22.16 УИТ 

Резервни делови за сервере и 
серверске компоненте    4269 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  септембар 

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

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно за све продукционе системе који нису у гаранцији или одржавању или су под  одржавањем које не 
подразумева  резервне делове. Процењена вредност је извршена прикупљањем информација путем интернета.  
Отворени поступак. Сервери су купљени  2008 године а из гаранције су изашли још 2011. године и као такви се више не 
производе. Оригинални делови се не могу више лако наћи на ИТ тржишту већ строго у кординацији са произвођачем тј, 
канцеларијом. Немогуће је предвидети било какав отказ било које серверске компоненте јер су сервери набављени у 
периоду од 2007- 2011 године, а све време се налазе у пуној продукцији 24/7/365 дана.  

22.17 УИТ 

Резервни делови за аквизициону радну 
станицу (табле за потпис и скенер 
отиска прста) 

  4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак фебруар мај  септембар   

ОРН:48810000 информациони систем                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно за све аквизиционе радне станице за замену делова перифиерије табле за потпис и скенера отиска прста. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.  



22.18 УИТ 

Резервни делови за активну и пасивну 
комуникациону опрему    4269 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  фебруар мај  септембар 

  

ОРН:48810000 информациони систем               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно за одржавање и проширење интранет и Интернет мреже МУП-а РС. 
Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета.  

22.19 УИТ 

Потрошни материјал за машине за 
персонализацију и ковертирање 
картичних идентификационих 
докумената 

  4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај  септембар   

ОРН: 30199200  Коверте, писма-коверте и 
дописнице                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Ради поштовања законом дефинисаних рокова за обраду захтева и уручење ИД докумената.У случају недостатка 
специјализованог папира за паковање, личних карата са чипом, МУП неће моћи да врши уручење наведене врсте 
докумената на шалтерима ПУ, без обзира што су захтеви обрађени и личне карте персонализоване (за личне карте са 
чипом, приликом паковања на посебном папиру, уписује се ПИН-код имаоца личне карте.)Постојећи систем за паковање 
ИД докумената „везан“ за рад на посебној врсти папира (хидалам или еквивалент), чија је набавка често дуготрајна и 
прекомпликована, без обзира што је реч о потрошном материјалу посебне намене. Анализом тржишта и понуда осталих 
произвођача сличне – исте опреме / машина.Анализом компатибилности понуђених машина на тржишту, са нашом 
опремом и системом за паковање ИД докумената 

22.20 МУП 

Течност за хлађење мотора - 
 антифриз   4269 БД (1401-

0001) мала набавка август септембар новембар   

ОРН:24961000 течност за хладњаке                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним потребама 
организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

22.21 УЗВК 

Резервни делови за радне станице 
криптозаштите   4269 БД (1401-

0001) мала набавка март мај  октобар   

ОРН: DA44  Резервни делови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Самостално редовно и ванредно одржавање уређаја и опреме криптозаштите.Средства намењена за набавку 
резервних делова и компоненти за редовно и ванредно одржавање радних станица система критпозаштите.Процењена 
вредност од 1.953.000,00 динара без ПДВ-а је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем 
информација путем интернета.  

22.22 УЗВК 

Резервни делови за базне станице МТС   4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак март јун новембар 

  
ОРН: DA44  Резервни делови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Набавка је веома важна за несметан и квалитетан рад ТЕТРА система. На основу претходних уговора 



22.23 УЗВК 

Резервни делови за Alcatel тел. 
Централе   4269 БД (1401-

0001) мала набавка јануар фебруар април   

ОРН: DA44  Резервни делови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За потребе умрежавања централа и замену дотрајалих  специјалних централа коришћењем новијих кућних централа и 
њиховом деобом на две функционалне целине. Процењена вредност је извршена на основу  потреба за плочама за 
умрежавање централа према приоритету за локације тј ПУ У којима суспецијалне централе у најлошијем стању. 

22.24 УЗВК 

Резервни делови за RR- допуна 
постојећих система   4269 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак  мај јул септембар 

  
ОРН: DA44  Резервни делови ,             

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавком редметне опреме било би могуће повезивање три полицијске управе сопственом РР мрежом чиме би се 
остварила значајна финансијска уштеда МУПу јер би се умањили постојећи трошкови закупа телекомуникационих 
услуга од Телекома Србија. Вредност набавке је процењена на основу искуствених и података добијених са интернета 

22.25 УЗВК 

Батерије за ручне  ТЕТРА станице   4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  јун септембар новембар 

  
ОРН: 31440000 - Батерије               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сервисирање резервних делова које служе за одржавање ТЕТРА ЕБТС- базних станица (на тржишту нема нових 
делова). На основу претхих уговора 

22.26 УЗВК 

Резервни делови телефонске централе    4269 БД (1401-
0001) мала набавка јун јул септембар   

ОРН: DA44  Резервни делови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За потребе одржавања и сервиса телефонских централа различитих произвођача. Процењена вредност је извршена на 
основу  минимума просечних годишњих потреба и на основу анализе статистике кварова у претходним година и 
старости система 

22.27 УЗВК 

Батерије за Базне станице- 
акумулатори   4269 БД (1401-

0001) мала набавка април мај јул 
  

ОРН: 31440000 - Батерије               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Обезбеђују потребну аутономију рада у случају нестанка електричне енергије. На основу претходног уговора. 

22.28 УЗВК 

Батерије за ручне аналогне станице   4269 БД (1401-
0001) мала набавка март април јул   

ОРН: 31440000 - Батерије                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Имајући у виду да Управа за везу и криптозаштиту поред доигиталне одржава и аналогну радио мрежу као и "back up" 
радио мреже неопходно је вршити периодичне набавке опреме како би иста остала функционална. Процењена 
вредност је добијена на основу претходних набавки 



22.29 МУП 

Електро материјал за поправке и 
одржавање објеката и опреме МУП-а   4269 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар април децембар 

  
ОРН: 31700000 - Електронски, 
електромеханички и електротехнички 
материјал 

              

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. 

22.30 МУП 

Машински материјал за поправке и 
одржавање објеката и опреме МУП-а   4269 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар април децембар 

  
ОРН: 44115200 - Материјал за 
водоинсталатерске послове и грејање               

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. 

22.31 Ж 

Резервни делови за ронилачке апарате   4269 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар март мај 

  
ОРН: 34913000  Разни резервни делови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради поправке неисправних делова којим се доводи ронилачка опрема у исправно стање. 

22.32 ДП 

Потрошни материјал за гађања   4269 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар март мај 

  
ОРН: 37462400- опрма за гађање 
покретних мета               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради комплетирања средстава непходних за извршење гађања. 

22.33 УКП-
НКТЦ 

Потрошни материјал за ДНК 
лабораторију   4269 БГ (1402-

0001) 
отворени 
поступак фебруар април децембар 

  
ОРН:LA21- за лабараторијске намене               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради обезбеђење средстава која су неопходна за редован рад НКТ центара у Србији. 

22.34 УКП-
НКТЦ 

Потрошни материјал за оперативно-
криминалистичку технику   4269 БГ (1402-

0001) мала набавка фебруар април децембар 
  

ОРН: 33950000- опрема и материјал за 
клиничку форензику               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради обезбеђење средстава која су неопходна за редован рад НКТ центара у Србији. 

22.35 УКП-
НКТЦ 

Остали потрошни материјал   4269 БГ (1402-
0001) мала набавка фебруар април децембар 

  
ОРН: 33950000- опрема и материјал за 
клиничку форензику               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради обезбеђење средстава која су неопходна за редован рад НКТ центара у Србији. 

22.36 УСП 

Кациге и рукавице за мотоциклисте   4269 БГ (1402-
0001) мала набавка фебруар март мај 

  
ОРН:18143000 заштитна опрема,                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. Набавка је 
потребна ради допуне неопходне заштитне опреме мотоциклиста. 

Свега (4269)          

Свега (426)          

23. Административна опрема ( 5122)          

23.1 УЗВК 

Факс апарат са термо ролном типа 
Panasonic KX-FT98   5122 БД (1401-

0001) мала набавка март април мај 
  

ОРН: 332552000- Електрични апарати за 
жичну телефонију или жичну телеграфију               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно за несметано функционисање организационих јединица, за замену дотрајалих и процењенњ потребе за 
новим факс апаратима. На основу претхих уговора као и прикупљањен информација путем интернета 

23.2 УИТ Машина за паковање  
идентификационих докумената   5122 БД (1401-

0001) 
преговарачки 

поступак март мај јул   



ОРН: 30131200 - Машине за убацивање у 
коверте               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Произведене су и набављене 2003 године. Гаранције произвођача за испоруком делова и након престанка производње 
машина, истекао 2011 године.  
Технички и технолошки застареле машине, па су надоградње и поправке економски неисплативе. Оригинални делови 
се тешко налазе на тржисшту ( у иностранству), па им је и цена висока, јер се раде по поруџбини. Поправке врше 
запослени у персо-центру, чиме се смањују трошкови одржавања. Поједини делови се праве по узорку ( у алатници 
ЗИН-а), чиме се постиже функционалност, али не и константност у раду, јер делови нису увек оригинални.Процењени 
век употребљивости премашен је за пет година.Постојећи систем је „везан“ за рад на посебној врсти папира (хидалам 
или еквивалент), чија је набавка често дуготрајна и прекомпликована, без обзира што је реч о потрошном материјхалу 
посебне намене. Начин како је утврђена процењена вредност: Анализом тржишта и понуда осталих произвођача сличне 
– исте опреме / машина. Анализом компатибилности понуђених машина на тржишту, са нашом опремом и системом за 
паковање ИД докумената.Комерцијалних елемената понуде осталих произвођача 

23.3 УИТ 

Сервери   5122 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  април јул октобар   

ОРН: 30200000 - Рачунарска опрема и 
материјал                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Опрема је неопходна за замену дотрајалих продукционих сервера који су одавно изашли из гаранције и за које се тешко 
набављају резервни делови, јер произвођачи више не производе делове. Сервери су купљени  2008 године а из 
гаранције су изашли још 2011 године и као такви се више не производе. Оригинални делови се не могу више на 
тржишту наћи. На овим серверима се налази 37 апликација које су најбитније за продукцију МУП-а РС. Процењена 
вредност је извршена прикупљањем информација путем интернета. Отворени поступак. 

23.4 УЗВК 

Камера IP full HD са  мегапикселним 
објективом и снимачи   5122 БД (1401-

0001) мала набавка април мај јул   

ОРН: 32323500 систем за видео надзор                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Опрема за потребе постављања система видео надзора објеката МУП-а као и за потребе ванредних ситуација ( 
обезбеђивање различитих манифестација повећаног ризика). На основу претхих уговора као и прикупљањен 
информација путем интернета 

23.5 МУП 

Фотокопир апарат   5122 БД (1401- 
0001) 

отворени 
поступак април мај јул   

ОРН: 30121100 машине за фотокопирање                 

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. 

23.6 УКП 

Набавка минијатурних тактичких 
motions sensora   5122 БД (1401- 

0001) мала набавка април мај јул   

ОРН: 30216120  Опрема за оптичко 
препознавање карактера                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради расветљавања и откривања кривичних дела. Процењена вредност је извршена прикупљањем 
информација путем интернета. 

23.7 МУП 

ИПА 2012 - реформа полиције и 
управљање миграцијама (седиште)   5122 БД (1401- 

4001) 
отворени 
поступак април јун октобар   

ОРН: 79633000 услуга увези са 
усавршавањем особља                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради расветљавања и откривања кривичних дела. Процењена вредност је извршена прикупљањем 
информација путем интернета. 

23.8 МУП 

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

  5122 БД (1401- 
7011) 

отворени 
поступак април јун октобар   

ОРН:48510000 комунакациони програмски 
пакет                  

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради расветљавања и откривања кривичних дела. Процењена вредност је извршена прикупљањем 
информација путем интернета. 

23.9 МУП 

Програм прекограничне сарадње 
Хрватска - Србија "UXO  " Јачање 
капацитета српских и хрватских власти 
одговорних за управљање 
неексплодираним убојитим средствима 
и минама " (Седиште) 

  5122 БД (1401- 
7014) 

отворени 
поступак април јун октобар   

ОРН:48510000 комунакациони програмски 
пакет                  

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради расветљавања и откривања кривичних дела. Процењена вредност је извршена прикупљањем 
информација путем интернета. 

23.10 УГП 

Јастучићи и мастило за оверу путних 
исправа   5122 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар април јул   

ОРН: 30192111- јастучићи за печат; 
22600000- мастило                 

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. 

23.11 УГП Механизми штамбиља за оверу путних 
исправа   5122 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар април јул   



ОРН: 39130000  Канцеларијски намештај                 

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 (5122)          

24. Медицинска и лабораторијска опрема (5125)            

24.1 Ж 

Медицинска опрема   5125 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар март јун 

  
ОРН: 33100000- медицинска опрема               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

Свега (5125)          

25. Опрема за јавну безбедност (5128)            

25.1 МУП 

Хитне, додатне и непредвиђене 
набавке и клима уређаји   5128 БД (1401- 

0001) мала набавка април мај децембар 
  

ОРН: 39717200  Уређаји за климатизацију               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Уциљу ванредних околности које се не могу унапред предвидети , на бази претходних година 

25.2 САТИТ 

Видео надзор у саобраћају - фаза 1   5128 БД (1401-
5003) 

отворени 
поступак фебруар јул октобар 

  
ОРН: 32323500 систем за видео надзор               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ. Набавка је предвиђена у оквиру прегледа планираних капиталних издатака буџетских 
корисника за текућу годину и наредне две буџетске године. 

25.3 ХЈ 

Конзоле   5128 БД (1401-
0001) мала набавка март април јун   

ОРН: 3023120- конзоле                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно ради комплетирања опреме неопходне за ангажовање хеликоптерске јединице. 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)          

26.1 Ж 

Набавка и постављање нових 
модуларних контјнера у базама у КЗБ   5111 БД (1401-

0001) мала набавка март мај јул 
  

ОРН:45223821 - Монтажне јединице               

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. 

26.2 УГП 

Набавка и постављање новог 
монтажног објекта - СГП Трговиште   5111 БД (1401-

0001) мала набавка март мај јул 
  

ОРН:45223821 - Монтажне јединице               

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)          

27.1 СБПОК 

Изградња трафо станице за потребе 
новог објекта "Царичин град" Макиш   5112 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак фебруар мај октобар   

ОРН:45315700 - Радови на инсталацији 
разводних постројења                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

27.2 
ПУ 

Прокуп
ље 

Изградња монтажног објекта ПО 
Луковска Бања   5112 БД (1401-

0001) 
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. 



27.3 
ПУ 

Нови 
Сад 

Завршетак изградње новог објекта ПС 
Бач   5112 БД (1401-

0001) 
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. 

27.4 САТИТ 

Видео надзор у саобраћају - фаза 1   5112 БД (1401-
5003) 

отворени 
поступак фебруар јул октобар 

  
ОРН: 32323500 систем за видео надзор               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ. Набавка је предвиђена у оквиру прегледа планираних капиталних издатака буџетских 
корисника за текућу годину и наредне две буџетске године. 

27.5 

ПУ за 
град 

Београ
д 

Завршетак изградње новог објекта ПО 
Батајница   5112 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак март мај јул   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

Свега 5112          

28. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)          

28.1 МУП 

Средства за хитне и непредвиђене 
интервенције   5113 БД (1401-

0001) мала набавка април јун новембар   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

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. 

28.2 
ПУ 

Ваљев
о 

Санација мермерних плоча 
постављених на фасади седишта 
објекта ПУ у Ваљеву 

  5113 БД (1401-
0001) мала набавка фебруар март јун   

ОРН:45443000 - Фасадни радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

28.3 ПУ 
Ужице 

Реконструкција постојеће грејне 
инсталације објекта ПС Пожега, у сврху 
коришћења природног гаса 

  5113 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак март април септембар   



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. 

28.4 

ПУ за 
град 

Београ
д 

Санација оштећења на објекту ПС 
Обреновац насталих током поплава   5113 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак новембар јануар фебруар 

  
ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

У циљу отклањања последица од поплава и клизишта, потребно је санирати објекат. Процењена вредност исказана је 
на основу пријављене штете на објектима.  

28.5 СВС 

Санација оштећења на објекту ВСЈ 
Обреновац насталих током поплава   5113 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак новембар јануар фебруар 

  
ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

У циљу отклањања последица од поплава потребно је санирати објекат. Процењена вредност исказана је на основу 
пријављене штете на објектима.  

28.6 САЈ 

Реконструкција котларнице, топловода 
и инсталација грејања у објектима САЈ 
"13 мај" у Батајници 

  5113 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак март април децембар   

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. 

28.7 Ж 

Поправка кровне конструкције и замена 
кровног покривача на објекту "Камена 
зграда"  у оквиру комплекса Одреда 
Жандармерије у Београду 

  5113 БД (1401-
0001) мала набавка март април септембар 

  
 
ОРН: 45260000 - Радови на крову и други 
посебни грађевински занатски радови 

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процена вредност је извршена на основу 
тржишних вредности наведених радова. 

28.8 УЗВиК
З 

Набавка новог расхладног ормана у 
систем сали везе, Пап Павла 46 у 
Новом Саду 

  5113 БД (1401-
0001) мала набавка март април децембар   

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



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функције хлађења простора са телекомуникационом и информатичком опремом. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

28.9 УЗВиК
З 

Набавка новог расхладног воденог 
агрегата за потребе замене 
неисправног у објекту седишта, Пап 
Павла 46 у Новом Саду 

  5113 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак фебруар март мај   

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

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. 

28.10 

ИНТЕР
ПОЛ-

ЕУРОП
ОЛ 

Набавка новог расхладног агрегата уз 
реконструкцију расхладне подстанице 
објекта седишта ИНТЕРПОЛА-
ЕУРОПЛА, Теразије 41а 

  5113 БД (1401-
0001) мала набавка март април мај   

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. 

28.11 

ПУ за 
град 

Београ
д 

Реконструкција и адаптација приземља 
самчког хотела "Бежанијска коса" за 
потребе ПИ Нови Београд 2 

  5113 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак фебруар март мај   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна због формирања нове ПИ Нови Београд 2. Процена је извршена на основу тржишних цене за ову 
врсту радова. 

28.12 
ПУ 

Нови 
Сад 

Санација крова  објеката ПУ Нови Сад - 
ул. Краља Петра I бр11   5113 БД (1401-

0001) мала набавка март  април јун   

ОРН: 45260000 - Радови на крову и други 
посебни грађевински занатски радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање организационе јединице. Процена вредност је извршена на основу 
тржишних вредности наведених радова 

28.13 
ПУ 

Кикинд
а 

Реконструкција и адаптација дела 
објекта ПС Нови Кнежевац (формирање 
шалтер сале) - I фаза 

  5113 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак март  април јун   

ОРН: 45454000 - Радови на 
реконструкцији                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

28.14 
ПУ 

Нови 
Сад 

Замена дотрајалих канализационих 
инсталација објеката ПУ Нови Сад - ул. 
Краља Петра I бр11 

  5113 БД (1401-
0001) мала набавка март  април јун   

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски 
радови и радови на инсталацији одвода                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење услова за рад и функционисање канализационих инсталација. Процена вредност је извршена на основу 
тржишних вредности наведених радова 

28.15 
ПУ 

Сомбо
р 

Реконструкција заједничке котларнице 
за потребе грејања ПС Кула и СО Кула   5113 БД (1401-

0001) мала набавка март април децембар   

ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђење функционалности грејних инсталација објеката. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. Суфинансирање са СО Кула ! 

Свега 5113          

29. Пројектно планирање (5114)          

29.1 МУП 

Израда пројеката за легализацију 
објеката МУП-а   5114 БД (1401-

0001) мала набавка јануара фебруар април   

ОРН:71240000 - Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза, Закон о легализацији важи до 1.маја 2015. године. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

29.2 МУП 

Израда техничке документације објекта 
"Стара зграда" у ул.Кнеза Милоша 
бр.99, ради техничког пријема зграде. 

  5114 БД (1401-
0001) мала набавка април  мај јули   

ОРН:71240000 - Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За објекат "Стара зграда" није урађен технички пријем. Приликом доградње и надоградње објекта вршене су измена 
пројекта током градње. Корисници објекта уселили су се пре него што је завршена документација и технички пријем 
објекта. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

29.3 
ПУ за 
град 

Београ

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

  5114 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак април  мај јули   



д ОРН:71240000 - Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Објекат у власништву МУП-а, 4500 м2. Објекат је напуштен и неусељив. Неопходна израда пројектне документације 
ради реконструкције објекта. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

29.4 
ПУ 

Зрења
нин 

Израда главног појекта хидрантске 
мреже у објекту ПУ Зрењанин   5114 БД (1401-

0001) мала набавка април  мај јули   

ОРН:71240000 - Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања                 

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- ДОНАЦИЈЕ  

30. Услуге образовања кадрова (4233)                 

30.1 ХЈ 

Специјалистичка обука   4233 БД (1401-
0002) мала набавка март  мај јун 

  ОРН:80510000 услуге специјалистичке 
обуке               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Донација ЈП Србијагас у циљу унапређења безбедности летења и редовних активности Хеликоптерске јединице. 

Свега 4233          

31. Остале опште услуге (4239)                 

31.1 УКП- 
НКТЦ 

Непредвиђени трошкови год.1   4239 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март јун 

  
ОРН: 71244000 - Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Непланирани трошкови могу бити различити и потребно је предвидети буџетом пројекта. 

31.2 УКП- 
НКТЦ 

Дневнице ЕУ експерата- Активност бр.7   4239 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март јун 

  
ОРН: 71244000 - Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности У току реализације активности број 7, експерту ће бити исплаћене дневнице сагласно буџету пројекта. 

31.3 УКП- 
НКТЦ 

Набавка базе података влакана и ИЦ 
спектара влакана и боја- Активност бр.5   4239 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март јун 
  

ОРН:  48610000  Системи база података                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Овакве базе су неопходне да би се успешно могла да изврши анализа микротрагова влакана и боја, као и успешна  
израда  контролних тестова које је НКТЦ у обавези да ради у сагласности са стандардима форензике у Европи. 

31.4 УКП- 
НКТЦ 

Непредвиђени трошкови год. 2   4239 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март јун 

  ОРН: 71244000 - Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Непланирани трошкови могу бити различити и потребно је предвидети буџетом пројекта. 

31.5 УКП- 
НКТЦ 

Ревизија   4239 БД (1401-
0002) мала набавка фебруар март јун 

  
ОРН: JA18  За ревизију               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Обавезни трошак који мора да се предвиди у сваком пројекту. 

Свега 4239          

Свега 423          

32. Остале специјализоване услуге (4249)                 

32.1 УКП - 
НКТЦ 

Ангажовање експерата и пратеће 
услуге   4249 БД (1401-

0002) мала набавка фебруар март јун 
  

ОРН:80510000 услуге специјалистичке 
обуке               



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

Свега 4249          

Свега 424          

33. Текуће поправке и одржавање опреме (4252)                 

33.1 СВС 

Ремонт и опремање чамца за гашење 
пожара   4252 БД (1401-

0002) 
отворени 
поступак фебруар  март јун 

  
ОРН:50244000 услуге ремонта бродова 
или чамца               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Донација Скупштине града Београда. Оспособљавање и довођење намени чамца "13 мај". 

Свега 4252          

Свега 425          

34. Материјал за посебне намене (4269)                 

34.1 ПУ Бгд 

Материјал за посебне намене    4269 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак  фебруар мај август   

ОРН: DA23 Материјал за посебне намене                  

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. 

34.2 

Ж
ан

да
рм

ер
иј

а 

Сува ронилачка одела марке "Викинг" и 
спасилачка одела   4269 БД (1401-

0001) мала набавка март април  јун   

ОРН: 37412260- Ронилачка одела                 

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. Донација ЈП ЕПС  

34.3 УКП - 
НКТЦ 

Потрошни материјал за форензичка 
вештачења   4269 БД (1401-

0001) мала набавка фебруар март јун   

ОРН: 39162200  Помоћна средства и 
уређаји                  

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

Свега 4269          



Свега 426          

35. Изградња зграда и објеката (5112)          

35.1 ПУ Бгд 

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

  5112 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак март јун август   

ОРН:45262800 - Радови на доградњи 
зграда                 

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

Свега 5112          

36. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)          

36.1 ПУ 
Чачак 

Реконтрукција крова на згради ПС 
Лучани   5113 БД (1401-

0001) мала набавка новембар децембар јануар 
  

ОРН:45261910 радови на поправци крова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Донација општине Лучани  

Свега 5113          

37. Пројектно планирање (5114)          

37.1 СВС 

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

  5114 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак март јун август   

ОРН:71240000 - Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности ДОНАЦИЈА  

37.2 ПУ Бгд 

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

  5114 БД (1401-
0001) мала набавка март април мај   



ОРН:71240000 - Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

ДОНАЦИЈА - недовољна средства, потребно још 5.000.000,00 дин !  Објекат добијен закључком владе Р.Србије, 
неусељен, руиниран, без електро и машинских инсталација. По идејном пројекту, израдити Главни пројекат у циљу 
дообијања Решења о одобрењу за изградњу објеката за потребе пресељења  ПС Чукарица. 

Свега 5114          

Свега 511          

38. Опрема за саобраћај (5121)         

38.1 УСП 

Возило   5121 БД (1401-
0001) мала набавка  април мај септембар   

ОРН:34114200 полицијски аутомобили                 

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 5121          

39. Административна опрема ( 5122)          

39.1 УКП - 
СБПОК 

Информатичка опрема   5122 БД (1401-
0001) мала набавка април мај септембар 

  
ОРН:30236000 разна рачунарска опрема               

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          

40. Опрема за јавну безбедност (5128)            

40.1 УКП-
НКТЦ 

Опрема за форензику   5128 БД (1401-
0001) 

отворени 
поступак фебруар април септембар   

ОРН: 38510000- микроскопи                 

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



40.2 СВС 

Хидраулични развални алат   5128 БД (1401-
0001) мала набавка април  мај август   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Донација Општине Србобран. 

40.3 УКП- 
НКТЦ 

Набавка поларизационог микроскопа са 
флуоресценцијом- Активност бр.5   5128 БД (1401-

0001) 
отворени 
поступак април  мај август 

  
ОРН: 38510000- микроскопи               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Овакав микроскоп је једна од софистициранијих уређаја за анализу појединих микротрагова у лабораторији. НКТЦ 
тренутно не поседује овакав микроскоп, те је из истих разлога и предвиђена набака истог.  

Свега 5128          

Свега 512          

УКУПНО ДОНАЦИЈЕ - Г          

 
Д - АДАПТАЦИЈА СТАНОВА 

41. Капитално одржавање зграда и објеката (5113)          

41.1 МУП 

Грађевинско занатски радови на 
адаптацији станова   5113 БД (1401- 

0001) мала набавка фебруар април децембар   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

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) - Д          

СВЕГА (А + Б + В + Г + Д )         
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                Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
уговора   

А - УСЛУГЕ 

1.  Услуге комуникација (4214)             

1.1 МУП 

Фиксна телефонија Телеком Србије   4214 БГ (1402- 
0001) 

отворени 
поступак фебруар март децембар 

  
ОРН: 64211000 - Услуге јавне телефоније               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради оезбеђења основних животних услова за рад и комуникацију запослених. Процењена 
вредност је извршена на основу претходних уговора односно рачуна. 

1.2 МУП 

Mобилна телефонија - седиште   4214 
БД 

(1401- 
0002) 

отворени 
поступак фебруар март децембар 

  

ОРН: 64212000 - Услуге мобилне телефоније               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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



Свега (4214)          

Свега (421)          

2. Компјутерске услуге (4232)         

2.1 УИТ 

 ЛиценцеCitrix система   4232 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март новембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Без набавке лиценце CITRIX система би могао бити угрожен приступ WEB апликацијама других државних органа. 
Процењена вредност је утврђена на основу разговора са представницима дистрибутивних фирми  "Citrix XenApp" 
сервера.  

2.2 УКП-
ССИМ 

Годишња подршка за Guidance Software 
EnCase   4232 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар јун септембар   

ОРН:72212218- услуге израде софтвера за 
управљање дозволама(лиценцама)                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. 
Набавка је потребна ради законитог поступања 

2.3 УКП-
ССИМ 

Годишња лиценца за систем за надзор 
Astaro Security Gateway V.8   4232 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар јун септембар   

ОРН:72212218- услуге израде софтвера за 
управљање дозволама(лиценцама)                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. 
Набавка је потребна ради законитог поступања 

2.4 УКП-
ССИМ 

Лиценца за анти виус НОД 32 ПАКЕТ 1/11   4232 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар јун септембар   

ОРН:72212218- услуге израде софтвера за 
управљање дозволама(лиценцама)                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. 
Набавка је потребна ради законитог поступања 

2.5 УКП 

Годишње одржавање софтверске 
јединице ГПС сервера   4232 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. март мај децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. 
Набавка је потребна ради законитог поступања 

2.6 УКП 

Обнова годишње лиценце видео сервера   4232 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. март мај децембар   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Процењена вредност је извршена на основу предходних уговора, као и прикупљањем података са интернета. 
Набавка је потребна ради законитог поступања 

Свега (4232)          

4. Остале опште услуге (4239)                 

4.1 МУП 

Тотал ТВ   4239 
БД 

(1401- 
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар април децембар 
  

ОРН:64221000 - услуге мрежног повезивања               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења правовременог праћења информација. Пороцењена вредност дата је на 
основу претходног уговора.  

4.2 УКП- 
НКТЦ 

Преводилац- Активност бр.3   4239 
БД 

(1401- 
0002) 

чл.39.ст.2. март април јун 
  

ОРН: 79530000 - Услуге превођења текста 
   79540000 - Услуге усменог превођења               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

За потребе обуке крим.техничара, присуство преводиоца је неопходно јер ће експерт доћи из Европе и држати 
предавања на енглеском. 



4.3 ПУ 
Ужице 

Извођење гасног прикључка објекта ПС 
Пожега   4239 

БД 
(1401- 
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар април децембар 
  

ОРН: 45333000 Радови на инсталацији гасне 
опреме               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења функције грејања предметног објекта. Пороцењена вредност дата је на 
основу испостављених профактура локланог дистрибутера природног гаса.  

Свега (4239) 
  

       

Свега (423) 
  

       

5. Остале специјализоване услуге (4249)        
 

5.1 МУП 

Услуга израде нових службених 
легитимација   4249 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.7.ст.1.т.7. март април децембар   

ОРН: 35123400 - Идентификационе значке                 

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)         

6.1 МУП 

Годишњи сервис и контрола лифтовa 
  4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН: 50750000 - Услуге одржавања лифтова                 

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. 



6.2 МУП 

Квартално сервисирање УПС уређајa   4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН: 50711000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних 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. 

6.3 МУП 

Годишњи сервис електро агрегата   4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН: 50711000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних 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. 

6.4 МУП 

Сервисирање система за гашење пожара у 
архиви и просторијама Микрофилма у 
објекту "Атекс" у Бгд. 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45343000 - Радови на инсталацији 
уређаја за противпожарну заштиту                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Законска обавеза одржавања инсталација за гашење пожара у исправном стању, архива тренутно није ПП 
заштићена. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација 
путем интернета. 

6.5 МУП 

Санација антенске инсталације у објекту 
"Палата Србије"   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно је сређивање и системско уређење антенских водова и разводних ормана. Процењена вредност је 
извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



6.6 МУП 

Проширење система за аутоматску дојаву 
и гашење пожара у простору за чување 
тајних података 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45343000 - Радови на инсталацији 
уређаја за противпожарну заштиту                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

6.7 УГП 

Адаптација просторија за боравак 
азиланата у Прихватилишту за странце у 
Падинској Скели 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења услова по стандарду ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.8 УКП 

Адаптација магацинског простора за 
психоактивне контролисане супстанце у 
простору НКТЦ у Нишу 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења услова по стандарду ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.9 УКП 

Адаптација магацинског простора за 
психоактивне контролисане супстанце у 
простору НКТЦ у Н.Саду 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења услова по стандарду ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.10 УКП 

Израда полица за одлагање форензичких 
материјала и опреме за потребе НКТЦ у 
Београду 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења услова по стандарду ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.11 ПУ 
НИШ 

Санација опреме у котларници објекта ПУ 
у Нишу   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април 

  
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. 

6.12 ХЈ 

Сервисирање и прилагођавање ТВ 
система за пријем дигиталних канала у 
објекту ХЈ 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Од марта 2015.год. прелази се на емитовање само дигиталних канала. Потребно је сервисирање и 
прилагођавање. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

6.13 УЗЗП 

Сервисирање и прилагођавање ТВ 
система за пријем дигиталних канала у 
објекту "Интеркомерц" 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Од марта 2015.год. прелази се на емитовање само дигиталних канала. Потребно је сервисирање и 
прилагођавање. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

6.14 УЗСО 

Санација водоводне и канализационе 
инсталације Школе фудбала у НЦ Макиш   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода                 

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. 



6.15 Ж 

Уградња хлоринатора у бази ''ВРАПЦЕ''- 
КЗБ   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар 
  

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода               

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. 

6.16 Ж 

Уградња хлоринатора у бази ''МЕРДАРЕ'' - 
КЗБ   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август 
  

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода               

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. 

6.17 Ж 

Уградња хлоринатора у бази ''ВЕЛИКИ 
ТРН'' - КЗБ   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај 
  

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода               

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. 

6.18 МУП 

Чишћење котлова и димњака по 
завршетку грејне сезоне, у објектима при 
седишту Министарства 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април мај октобар 

  
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. 

6.19 ХЈ 
Припрема инсталације грејaња за 
предстојећу сезону у објекту 
Хеликоптерске јединице у Сурчину 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март мај јун   



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

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Набавка је неопходна ради нормалног функционисања грејања. Процењена вредност је извршена анализом цена. 

6.20 УЗПИС 

Санација санитарног чвора у објекту 
одмаралишта "Нарцис" на Златибору - 
соба 102 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна због цурења у просторије испод. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.21 УЗО 

Замена рампе на радном месту Бр.3 у 
К.Милоша 101   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 44221240 - Гаражна врата                 

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. 

6.22 САЈ 

Санација оштећења канализационе шахте 
у објекту САЈ ''13. Мај'' у Батајници   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода                 

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. 

6.23 УКП 

Санација простора на другом спрату ПУ 
Београд, Бул. Д.Стефана 107   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински 
радови                 

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. 



6.24 УЗСОО
УН 

Санација крова на делу магацина у објекту 
ЦОПО - Ср.Каменица   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март март март   

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

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Неопходно је завршити радове који су започети у претходној години да би се обезбедило коришћење просторија 

6.25 
ПУ 

Смедер
ево 

Санација санитарних чворова у делу 
објекта ПУ Смедерево   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април април мај   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

6.26 ПУ 
НИШ 

Санација санитарних чворова у објекту ПС 
Алексинац   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март март   

ОРН: 45454000 Радови на реконструкцији                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

6.27 МУП 

Сервисирање система за дојаву пожара у 
објекту "Стара зграда", К.Милоша 99-103   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45343000 - Радови на инсталацији 
уређаја за противпожарну заштиту                 

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. 

6.28 Ж 
Припрема грејне инсталације за 
предстојећу сезону Одред жандармерије у 
Краљеву 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун август   



ОРН: 45300000- Радови на грађевинским 
инсталацијама               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности Обезбеђење функционалности грејних инсталација 

6.29 УИТ 

Квартално обављање послова на 
одржавању термотехничких инсталација и 
опреме систем сала, Кнеза Милоша 103 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар 

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

              

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. 

6.30 УИТ 

Периодични сервис постојеће инсталације 
компримованог ваздуха за потребе 
Персоцентра 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

ОРН:42123610 - Агрегати за компримовани 
ваздух                 

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. 

6.31 УИТ 

Периодични сервис расхладног ормана и 
клима коморе, инсталисаних у кавезу ФК1   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април октобар   

ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације                 

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. 

6.32 МУП 

Сервис постојеће грејне инсталације 
комплекса АЗГ - К.Милоша 99-103   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

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. 



6.33 МУП 

Сервис редудантних горионика на лако 
лож уље, Кнеза Милоша 103   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

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. 

6.34 МУП 

Сервис расхладне опреме за 
климатизацију објеката на локацији АЗГ - 
К.Милоша 99-103 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

ОРН:50730000 - Услуге поправке и 
одржавања расхладних група                 

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. 

6.35 УЗО 

Сервис и припрема постојеће инсталације 
грејња објекта ОПН Дубашница, за 
предстојећу сезону 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

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. 

6.36 УЗО 

Сервис постојеће базенске инсталације 
објекта ОПН Дубашница   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

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. 

6.37 УЗО Припрема инсталације грејња за 
предстојећу сезону - ОПН Ужичка   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   



ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације                 

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. 

6.38 УГП 

Замена оштећеног топловода у кругу 
комплекса СГП Рујан - РЦ Македонија   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

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. 

6.39 ХЈ 

Ремонт хаварисаног топловодног котла 
заменом димних цеви у котларници ХЈ   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април децембар   

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. 

6.40 УЗО 

Сервис чилера и грејно-расхладне 
инсталације постојећих стрељана, 
Сарајевска 34а 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

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. 

6.41 УЗО 

Сервисни радови на грејним 
инсталацијама и инсталацији ТПВ-а, 
Сарајевска 34а 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

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. 



6.42 Ж 

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

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јул август септембар   

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. 

6.43 Ж 

Сервис грејне опреме и инсталација 
објеката Одреда Жандармерије у 
Београду 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јул август септембар   

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. 

6.44 УЗСОО
УН 

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

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

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. 

6.45 УЗСОО
УН 

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

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

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. 

6.46 УЗСОО
УН 

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

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   



ОРН: 45331000  Радови на инсталацији 
грејања, вентилације и климатизације                 

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. 

6.47 УЗСОО
УН 

Сервис и припрема постојеће гасне 
инсталације и пратеће опреме при 
комплексу ЦОПО - Ср.Каменица 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

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

                

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. 

6.48 УЗПИС 

Сервис и припрема грејне инсталације 
одмаралишта ''НАРЦИС'' на Златибору   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

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. 

6.49 УЗПИС 

Сервис и припрема грејне инсталације 
одмаралишта ''ПРОМЕНАДА'' у В. Бањи   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

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. 

6.50 УЗПИС 

Сервис и припрема грејне инсталације 
одмаралишта ''Цветна долина'' у М. Пољу   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул август   

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. 

6.51 УКП 

Санација канцеларија ССИМ - молерски 
радови и заптивање фасадне столарије   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради поправке оштећеног ентеријера и спречавања продора воде у канцеларије.Процењена 
вредност је извршена анализом цена. 

6.52 Управа 
за КиМ 

Хигијенско кречење и лакирање паркета у 
стану и пословном простору под закупом 
у Врању 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна да би се простор вратио закуподавцима у исправном стању и да би се раскинуо уговор о 
закупу. На тај начин би престала обавеза плаћања закупа и комуналних трошкова од стране МУП-а.Процењена 
вредност је извршена анализом цена. 

6.53 Ж 

Санација санитарних просторија у објекту 
КЗБ - база ''Мердаре''   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради стварања услова за рад запослених. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

6.54 Ж 

Изградња септичке јаме у бази "Врапце", 
Медвеђа   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 45300000 - Радови на грађевинским 
инсталацијама                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења услова за рад запослених. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 



6.55 УКП 

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

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април   

ОРН:45312100 - Радови на уградњи 
алармног противпожарног система                 

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. 

6.56 УЗЗП 

Санација кишне канализације у објекту 
СИВ2   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН: 45332000 - Водоинсталатерски радови 
и радови на инсталацији одвода                 

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. 

6.57 МУП 

Сервисирање и прилагођавање ТВ 
система за пријем дигиталних канала у 
објекту, К.Милоша 101 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март април   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи систем за пријем ТВ сигнала у објекту МУП-а у ул. Кнеза Милоша бр. 101. намењен је за пријем 
аналогних ТВ канала. Од марта 2015. године престаје емитовање аналогних канала и прелази се на емитовање 
само дигиталних канала. Потребно је сервисирање постојећег ситема и прилагођавање за пријем дигиталних ТВ 
канала. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем информација путем 
интернета. 

6.58 МУП 

Демонтажа Фарадејевих кавеза из објекта 
АП Војводине и складиштење у магацију 
МУП-а 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Сектор за ванредне ситуације поседује фарадејеве кавезе који се налазе у објекту АП Војводине у Новом Саду. 
Корисник објекта захтева да се кавези изместе из њиховог објекта. Тренутно не постоји потреба за Фарадејевим 
кавезима и потребно је ускладишти их на прописан начин како би се касније по потреби инсталирали. Процењена 
вредност је извршена на основу прикупљене понуде. 



6.59 УЗО 

Поправка лифта у Управе ЗО у 
Сарајевској 34а   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар фебруар фебруар   

ОРН: 50750000 - Услуге одржавања лифтова                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Приликом контролног прегледа установљено је да постоје одређене неисправности које је потребно отклонити. 
Процењена вредност је извршена на основу прикупљене понуде. 

6.60 

П
У 

Ле
ск

ов
ац

 

Сервисирање ПП централе у Седишту ПУ 
Лесковац   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 45343000 - Радови на инсталацији 
уређаја за противпожарну заштиту                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

6.61 МУП 

Дигитализација антенског система у 
објекту СИВ 2   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Постојећи антенски систем је аналогни. Од марта 2015. године престаје се са емитовањем аналогних ТВ канала и 
почиње емитовање само дигиталних канала. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као 
и прикупљањем информација путем интернета. 

6.62 МУП 

Сервисирање и дистрибуција система 
видео надзора у објекту у ул. Кнеза 
Милоша 101-103  

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мерт април април 
  

ОРН: 50343000 - Услуге поправке и 
одржавања видео опреме               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Слике са камера видео надзора града долазе у објекат МУП-а у ул. Кнеза милоша 101 - 103 и прослеђују се кроз 
заједнички антенски систем до корисника. Квалитет сигнала је лош због застарелости опреме. Потребно је 
извршити сервисирање истог. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета. 



6.63 
ПУ за 
град 

Београд 

Повезивање електричне инсталације из 
просторија дежурне службе на нови УПС 
уређај 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

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

                

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

У објекту КОЦ-а у ПУ за град Београд ради "Контакт центар 192" и радио дигитални систем ТЕТРА. Ови системи 
морају непрекидно да раде. Приликом нестанка напајања електричном енергијом долази до прекида у раду што не 
би смело да се дешава. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и прикупљањем 
информација путем интернета. 

6.64 Ж 

Уградња решеткастог газишта на 
приступни мост трећег понтона првог 
ронилачког центра Марина 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јул август септембар   

ОРН: 45421160 - Браварски радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

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

6.65 

П
У 

П
ож

ар
ев

ац
 

Сервисни радови на грејним 
инсталацијама у објекту ПУ Пожаревац   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

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

                

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. 

6.66 УКП 

Сервис система централне аквизиције и 
управљања термотехничким 
инсталацијама ДНК лабараторије - НКТЦ, 
''Ц''-ламела, Кнеза Милоша 103 

  4251 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

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

                



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. 

6.67 
ПУ за 
град 

Београд 

Санација електромоторне рампе на 
другом улазу паркинга ПУ за град Београд   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај 

  
ОРН: 45311100 - Радови на постављању 
електричних инсталација               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Због вишедеценијске употребе постојеће електромоторне рампе дошло је до оштећења виталних склопова 
(мотор, редуктор, командни делови) постојеће рампе која је ван функције. Поменутом рампом се регулише улазак 
и излазак службених возила са паркинга. Процењена вредност је извршена на основу претходних уговора,као и 
прикупљањем информација путем интернета 

6.68 ПУ 
Шабац 

Молерско-фарбарски радови на објекту у 
улици Лазе Лазаревића у Шапцу   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45453000 - Ремонтни и санациони 
радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради поправки на објектима и обезбеђења услова за рад запослених. 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 УЗВК 

Услуга сервисирања мобилних телефона 
(пуњачи,ауто пуњачи,батерије)   4252 

БД 
(1401- 
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март децембар   

ОРН: 50330000- Услуге одржавања 
телекомуникационе опреме                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Поправка неисправних мобилних телефона као и опрема за мобилне телефоне. На основу претхих уговора као и 
претходне процењене вредности од сртане сервиса. 



7.2 УПИС 

Сервисирање опреме за вешерај   4252 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:  50000000 услуге одржавање 
ипоправке                   

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка  неопходна ради обезбеђивања редовног функционисања производње хране и испуњења санитарних 
услова, процена вредности на основу минималних потреба у претходном периоду. 

7.3 УКП-
НКТЦ 

Сервис PCR инструмента   4252 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар април 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. 

7.4 УКП-
НКТЦ 

Сервис RT-PCR Eppendorf инструмента   4252 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар април 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. 

7.5 УКП-
НКТЦ 

Калибрација пипета   4252 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар април 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. 



7.6 УКП-
НКТЦ 

Сервисирање фото машина   4252 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар април 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. 

7.7 УЗВК 

Услуге одржавања телефонских 
централа(Alcatel, Siemens, 
Ericsson,Panasonic i GTD) 

  4252 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. март април октобар   

ОРН: 50330000 - Услуге одржавања 
телекомуникационе опреме                 

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. 

7.8 УИТ 

Одржавање InRow уређаја за хлађење 
Rack ормана   4252 

БД 
(1401- 
0002) 

чл.39.ст.2. јуни јули август   

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

                

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. 

7.9 УИТ 

Одржавање чилерског постројења УИТ-а 
од стране испоручиоца опреме, на 
локацији Кнеза Милоша 103 у Београду 

  4252 
БД 

(1401- 
0002) 

чл.39.ст.2. јуни јули август   

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

                

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)          

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

              

Б -  ДОБРА 

8. Материјал за образовање кадрова (4263)                 

8.1 МУП 

Навака правне базе података   4263 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март децембар   

ОРН:79800000 услуге штампања и сродне 
услуге                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

У циљу редовног информисања и благовременог упознавања са актуелним правним прописима, процена по 
основу претходних рачуна 

Свега (4263)                 

9. Материјал за посебне намене (4269)                 

9.1 УЗВК 

Потрошни материјал за радне станице 
криптозаштите   4269 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул септембар   

ОРН: 30200000- Рачунарска опрема и 
материјал                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Самостално редовно периодично и ванредно одржавање уређаја и опреме криптозаштите. Средства намењена за 
намењена за набавку потрошног материјала за редовно и ванредно одржавање радних станица система 
криптозаштите. На основу претхих уговора као и прикупљањен информација путем интернета 

9.2 УЗВК 

Алат за телекомуникациону инфр.   4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април јул   

ОРН: 32500000- Телекомуникациона опрема 
и материјал                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обезбеђивање средстава за рад радницима за обављање како редовних, тако и ванредних послова. Вредност 
набавке је процењена на основу искуствених и података добијених са интернета 



9.3 МУП 

набавка образаца ЗИН-за УСП, УГП и УУП   4269 БГ (1402- 
0001) чл.7.1.1. фебруар март децембар   

ОРН: 22820000- Обрасци                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности у циљу обезбеђења издавања докумената грађанима РС , по основу претходних рачуна 

9.4 УЗВК 

Батерије пуњиве АА ЛР6   4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април јул   

ОРН: 31440000 - Батерије                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Антена коју користимо за мерење и гониометрисање сигнала, има у себи сопствено појачало које користи. 
Вредност набавке је процењена на основу искуствених и података добијених са интернета. 

9.5 УЗВК 

Оптички singlmode patch cord    4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јул август септембар   

ОРН: 32500000- Телекомуникациона опрема 
и материјал                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Користи се приликом одржавање постојећег система веза, као и приликом успоставе нових комуникационих веза. 
Вредност набавке је процењена на основу искуствених и података добијених са интернета 

9.6 ХЈ 

Прслуци за спасавање   4269 
БД 

(1401-
0001) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 39525300-прслуци за спасавање               

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. 

9.7 УЗВК Батерија Aku 12V/65Ah   4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   



ОРН: 31440000 - Батерије                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходан за одржавање телефонске инсталације у седишту МУП-а. Вредност набавке је процењена на основу 
искуствених и података добијених са интернета. 

9.8 УЗВК 

Батерије за УПС   4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. јун јул септембар   

ОРН: 31440000 - Батерије                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Батерије су неопходне за обавлјање процеса одржавања система криптозаштите, односно за замену неисправниј 
компоненти система. Одржавање овог система потпуно функционалним је од виталне важности јер је он званично 
средство командовања и обавештавања у МУП-у. На основу претхих уговора као и прикупљањен информација 
путем интернета 

9.9 МУП 

Течност за ветробранска стакла   4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. септмбар септембар октобар   

ОРН:24961000 течност за хладњаке                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним 
потребама организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

9.10 МУП 

Козметика (четке, сунђери, крпе итд.)   4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април април   

ОРН:39224200- четке; 39542000- крпе                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења редовног функционисања возног парка МУП-а. Према исказаним 
потребама организационих јединица, а у оквиру расположивих средстава. 

Свега (4269)          

Свега (426)          

10. Административна опрема ( 5122)          



10.1 УЗВК 

Скривени прибор за ручне ТЕТРА радио 
станице   5122 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април мај јун   

ОРН: 32522000- Телекомуникациона опрема                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Омогућава скривену комуникацију и као такав је неопходан оперативни рад криминалистичке полиције. На основу 
претхих уговора као и прикупљањен информација путем интернета 

10.2 УЗВК 

12U/19" рек орман назидни, стаклена 
врата   5122 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 32570000- Комуникациона опрема                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Изградња једне модерне мултисервисне транспортне равни МУП-а Републике Србије, требала би да обезбеди 
боље, поузданије и безбедније функционисање свих осталих система веза МУП-а као и постизање највећег 
могућег степена њихове независности у односу на јавне телекомуникационе оператере. На основу искуствених и 
прикупљањен информација путем интернета 

10.3 УКП 

Куповина cam recordera за годишњу 
обнову видео адаптација   5122 

БД 
(1401-
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 35125300- сугурносна камера                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно у циљу обезбеђења редовног обаљања посла из надлежности. На основу искуствених и прикупљањен 
информација путем интернета 

10.4 УКП 

Набавка два таблета за завршетак 
пројекта ГПС мониторинга   5122 

БД 
(1401-
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 30213200- таблет рачунари                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно у циљу обезбеђења редовног обаљања посла из надлежности. На основу искуствених и прикупљањен 
информација путем интернета 

10.5 УЗВК 
10/100/1000TX to1000BaseSX (SC) 
singlemod Media Converter, домета до 
25km 

  5122 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   



ОРН: 32570000- Комуникациона опрема                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Изградња једне модерне мултисервисне транспортне равни МУП-а Републике Србије, требала би да обезбеди 
боље, поузданије и безбедније функционисање свих осталих система веза МУП-а као и постизање највећег 
могућег степена њихове независности у односу на јавне телекомуникационе оператере. На основу искуствених и 
прикупљањен информација путем интернета 

10.6 УЗВК 

10/100/1000TX to 1000LX Single-fiber 
bridging converter, Media Converter, домета 
до 20km (master/slave) 

  5122 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

ОРН: 32570000- Комуникациона опрема                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Изградња једне модерне мултисервисне транспортне равни МУП-а Републике Србије, требала би да обезбеди 
боље, поузданије и безбедније функционисање свих осталих система веза МУП-а као и постизање највећег 
могућег степена њихове независности у односу на јавне телекомуникационе оператере. На основу искуствених и 
прикупљањен информација путем интернета 

10.7 

  Микротелефонске комбинације за  ручне 
ТЕТРА радио станице   5122 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. мај јун јул   

УЗВК ОРН: 32522000- Телекомуникациона опрема                 

  Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Основна предност за полицијске службенике су слободне руке уз могућност праћења комуникације преко радио 
станице, има пресудан утицај у брзуини интервенције. На основу претхих уговора као и прикупљањен 
информација путем интернета 

Свега (5122)          

Свега (512)          

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

буџету Републике Србије 
         

В - РАДОВИ 

11. Пројектно планирање (5114)          

11.1 УКП 

Израда пројектно техничке документације 
за реконструкцију и адаптацију простора 
за нови електронски микроскоп, К.Милоша 
103, ламела ''Ц'' 

  5114 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април  мај јули   



ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске 
услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно за припрему простора за опрему из донацје. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

11.2 УКП 

Израда пројектно техничке документације 
за реконструкцију простора НКТЦ у Новом 
Саду 

  5114 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април  мај јули   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске 
услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно за усаглашавае простора са стандардима ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

11.3 УКП 

Израда пројектно техничке документације 
за реконструкцију простора НКТЦ у Нишу   5114 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април  мај јули   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске 
услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно за усаглшавање простора са стандардима ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу претходних 
уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

11.4 УКП 

Израда пројектно техничке документације 
за реконструкцију простора НКТЦ у 
Београду, Бул. Д.Стефана 107 

  5114 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. април  мај јули   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске 
услуге и услуге планирања                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно за усаглашавање простора са стандардима ЕУ. Процењена вредност је извршена на основу 
претходних уговора,као и прикупљањем информација путем интернета. 

11.5 Ж 

Израда пројектне документације 
канализационог прикључка на уличну 
фекалну канализацију аутоцентра у Нишу 

  5114 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април јун   

ОРН:71240000 - Архитектонске, инжењерске 
услуге и услуге планирања                 

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 

         

СВЕГА (А + Б + В)          
 
Г - ДОНАЦИЈЕ  

12. Трошкови путовања (4220)                 

12.1 УКП- 
НКТЦ 

Путни трошкови- Активност бр.2 (за УЕ 
експерте)   4220 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 71244000- Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Трошкови пута за долазак крим.техничара у Београд на обуку која је посвећена узорковању микротрагова на 
терену.  Процењена вредност је утврђена буџетом пројекта. Ради се о напредној обуци и примени нове 
методологије узорковања микротрагова. 

12.2 УКП- 
НКТЦ 

Путни трошкови- Активност бр.2 (за крим 
техничаре)   4220 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 71244000- Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Трошкови пута за долазак крим.техничара у Београд на обуку која је посвећена узорковању микротрагова на 
терену.  Процењена вредност је утврђена буџетом пројекта. Ради се о напредној обуци и примени нове 
методологије узорковања микротрагова. 

12.3 УКП- 
НКТЦ 

Смештај- Активност бр.2 (за крим 
техничаре)   4220 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 98341000- услуге смештаја               



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Трошкови смештаја  за долазак крим.техничара у Београд на обуку која је посвећена узорковању микротрагова на 
терену.  Процењена вредност је утврђена буџетом пројекта. Ради се о напредној обуци и примени нове 
методологије узорковања микротрагова. 

12.4 УКП- 
НКТЦ 

Смештај- Активност бр.2 (за ЕУ експерте)   4220 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 98341000- услуге смештаја               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Трошкови смештаја  за долазак крим.техничара у Београд на обуку која је посвећена узорковању микротрагова на 
терену.  Процењена вредност је утврђена буџетом пројекта. Ради се о напредној обуци и примени нове 
методологије узорковања микротрагова. 

12.5 УКП- 
НКТЦ 

Смештај ЕУ експерата- Активност бр.7   4220 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 98341000- услуге смештаја               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности ЕУ експерт у активности број 7 ће одржати обуку у Београду и бити смештен у Београду.  

12.6 УКП- 
НКТЦ 

Дневнице- Активности бр.2 (за крим 
техничаре)   4220 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 

  
ОРН: 71244000- Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности За дане одржавања обуке крим.техничарима је обезбеђена денвница, сагласно буџету одобреног пројекта. 

Свега 4220          

Свега 422          

13 Остале опште услуге (4239)                 



13.1 УКП- 
НКТЦ 

Кетереинг- Активност бр.1   4239 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 

  ОРН: 50883000- Услуге поправке и 
одржавања опреме за доставу припремљене 
хране (кетеринг) 

              

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Кетеринг је одобрен као саставни део активности бр. 1  у пројекту за време одржавања медијских промоција у 
оквиру обавезног буџета пројекта.  

13.2 УКП- 
НКТЦ 

Трошкови организације радионица- 
Активност бр.2   4239 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: 7999600- услуге организације 
пословања               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обуке крим. техничара су организоване у виду радионица из потребе да се техничари додатно обуче за у допмену 
узорковања микротрагова који предтстављају материјалне доказе на лицу места. Активност је једна од 
круцијалних у самом пројекту.  

13.3 УКП- 
НКТЦ 

Административни и технички трошкови   4239 
БД 

(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 
  

ОРН: DA- 27- административно               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обавзни део планирања буџета пројекта су и адмимистративни и технићки трошкови који подразумевају пре свега 
банкарске трошкове.  

13.4 УКП- 
НКТЦ 

Путни трошкови ЕУ експерата- Активност 
бр.7   4239 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај 

  
ОРН: 71244000- Прорачун трошкова, 
праћење трошкова               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

ЕУ експерт у активности број 7 биће задужен за обуку форензичких експерата у лабораторији за анализу 
микротрагова на апаратима који се такође набављају из пројекта: SEM EDS, Itemizer, поларизациони микроскоп са 
флуоресценцијом, што је наставак процедуре након изузимања микротрагова на терену. Обука ће бити одржана у 
Београду, те ће се овим  трошковима покрити долазак експерта.  

13.5 УКП- 
НКТЦ Административни и технички трошкови   4239 

БД 
(1401-
0002) 

чл.39.ст.2. фебруар март мај   



ОРН: DA- 27- административно               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Обавзни део планирања буџета пројекта су и адмимистративни и технићки трошкови који подразумевају пре свега 
банкарске трошкове.  

Свега 4239          

Свега 4239          

14. Материјал за посебне намене (4269)                 

14.1 СВС 

Материјал за посебне намене    4269 
БД 

(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. новембар новембар новембар 
  

ОРН: 44510000  Алати; 44410000 санитарни 
производи               

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Донација Скупштине града Београда (250.000,00 динара са ПДВ-ом) и градске општине Лазаревац (120.000,00 
динара са ПДВ-ом) 

Свега 4269          

Свега 426          

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

15.1 
ПУ за 
град 

Београд 

Санација дела хидроизолације крова на 
објеку ПС Палилула   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН: 453620000 - Изолациони радови                 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности ДОНАЦИЈА Градске Општине Палилула 

15.2 
ПУ за 
град 

Београд 

Санација кишне канализације у објекту ПС 
Палилула   4251 

БД 
(1401- 
0001) 

чл.39.ст.2. март април мај   

ОРН:45332000 - Водоинсталатерски радови и 
радови на инсталацији одвода                 



Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности ДОНАЦИЈА Градске Општине Палилула 

Свега 4251          

Свега 425          

УКУПНО Г -  Донације          

СВЕГА (А + Б + В + Г)          
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