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Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

217,680,900

са ПДВ-ом

2016 161,520,700

2017 57,767,600

2018 8,392,600

добра 146,635,700

1.1.1 2
2016

5
2016

отворени 
поступак

12
2016

Јавна набавка се спроводи ради обезбеђивања горива за потребе возног парка Комесаријата и Министарства унутрашњих послова за редовно 
обилажење центара за прихват миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени. Делегација Европске комисије је по основу 
уговора 9-9/377 од 16.11.2015. године у оквиру пројекта Јачање капацитета надлежних институција Републике Србије обезбедила донаторска 
средства ради обезбеђивања ефикасног одговора на интензивне миграционе токове.
Процењена вредност је утврђена на основу понуда различитих понуђача
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка добара горива  за потребе возног 
парка КИРСа и МУПа
32,300,000

1. Гориво Евро-дизел30,600,000

2. Евро Премијум БМБ 951,700,000

По годинама: 
2016-32,300,000

Набавка добара горива  за потребе возног 
парка КИРСа и МУПа
1. Гориво Евро-дизел
2. Евро Премијум БМБ 95

42632,300,000

1.1.2 4
2016

7
2016

отворени 
поступак

7
2018

Јавна набавка се спроводи ради обезбеђивања основних животних услова тражиоцима азила у центрима за азил и транзитно прихватним 
центрима. Део средстава је обезбеђен и донацијом од стране Европске комисије како би се на адекватан начин одговорило на интензивне 
миграционе токове.
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње електричне енергије у претходном периоду.

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ради економичности, 
а у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања ЦЈН; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије за потребе 
транзитно прихватних центара
24,200,000

По годинама: 
2016-5,041,000

2017-12,100,000

2018-7,059,000

Набавка електричне енергије за потребе 
транзитно прихватних центара

4725,041,000

Страна 1 од 9Датум штампе: 24.03.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.3 2
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

Јавна набавка се спроводи ради спровођења  Закона о азилу у делу који се односи на обезбеђивање основних животних услова, тражиоцима 
азила за време боравка у центрима за азил, као и ради помоћи избеглицама које се налазе у колективним центрима и установама социјалне 
заштите.
Процењена вредност је одређена на основу вредности уговора из претходне године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Средства за  хигијену за потребе центара за 
азил, транзитно прихватних центара и 
тражилаца азила, избеглица у установама 
социјалне заштите и  ирл и  избеглицама у  
колективним центрима

6,900,000

1. Средства за личну хигијену за потребе 
тражилаца азила

4,900,000

2. Средства за одржавање хигијене објекта - 
Центра за азил и транзитно прихватних 
центара

1,500,000

3. Средства за хигијену за потребе лица 
смештених у колективним центрима, 
установама соц. Заштите

500,000

По годинама: 
2016-6,400,000

2017-500,000

Средства за  хигијену за потребе центара за 
азил, транзитно прихватних центара и 
тражилаца азила, избеглица у установама 
социјалне заштите и  ирл и  избеглицама у  
колективним центрима
1. Средства за личну хигијену за потребе 
тражилаца азила
2. Средства за одржавање хигијене 
објекта - Центра за азил и транзитно 
прихватних центара
3. Средства за хигијену за потребе лица 
смештених у колективним центрима, 
установама соц. Заштите

4726,400,000

1.1.4 4
2016

6
2016

отворени 
поступак

12
2016

Јавна набавка се спроводи ради спровођења  Закона о азилу у делу који се односи на обезбеђивање основних животних услова, тражиоцима 
азила.
Процењена вредност је одређена на основу вредности уговора из претходне године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одећа и обућа за лица у Центрима за азил2,900,000

По годинама: 
2016-2,900,000

Одећа и обућа за лица у Центрима за азил 4722,900,000

1.1.5 2
2016

5
2016

отворени 
поступак

12
2016

Јавна набавка се спроводи ради обезбеђивања уноформи за лица, припаднике Министарства унутрашњих послова и Комесаријата за избеглице и 
миграције, ангажована за рад на терену на пословима у вези миграната. Делегација Европске комисије је по основу уговора 9-9/377 од 16.11.2015. 
године у оквиру пројекта Јачање капацитета надлежних институција Републике Србије обезбедила донаторска средства ради обезбеђивања 
ефикасног одговора на интензивне миграционе токове.
Процењена вредност утврђена на основу понуда различитих понуђача припупљених путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка уноформи за лица ангажована за 
рад на терену
12,220,000

По годинама: 
2016-12,220,000

Набавка уноформи за лица ангажована за 
рад на терену

42612,220,000

1.1.6 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Донацијом Републике Чешке обезбеђена су средства за опремање прихватно транзитних центара у којима бораве мигранти који долазе из земаља 
у којима су њихови животи угрожени.
 Процењена вредност је утврђена на основу понуда различитих понуђача прибављених путем интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка намештаја и  инвентара за 
транзитно прихватне центре
4,995,900

По годинама: 
2016-4,995,900

Набавка намештаја и  инвентара за 
транзитно прихватне центре

4264,995,900

Страна 2 од 9Датум штампе: 24.03.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.7 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Донацијом Републике Чешке обезбеђена су средства за опремање прихватно транзитних центара у којима бораве мигранти који долазе из земаља 
у којима су њихови животи угрожени. Процењена вредност је утврђена на основу понуда различитих понуђача прибављених путем интернета
Процењена вредност је утврђена на основу понуда различитих понуђача прибављених путем интернетаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 24.03.2016; план: План набавки за 2016. годину Комесаријат за избеглице и миграције од 09.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничка грешка при уносу података у програм.

Набавка опреме за прихватно транзитне 
центре
3,999,800

По годинама: 
2016-3,999,800

Набавка опреме за прихватно транзитне 
центре

4263,999,800

1.1.8 4
2016

6
2016

отворени 
поступак

12
2016

Због дотрајалости и неадекватних техничких могућности, неопходно је заменити персоналне рачунаре рачунарима са адекватним перформансама 
и осавременити другу опрему, с обзиром на чињеницу да се на њима врши обрада значајних података из делокруга Комесаријата за избеглице и 
миграције. Набавка опреме је неопходна и због проширења капацитета Комесаријата: Програмска активност 0013 и Програмска активност 0014 
рад Комисије за нестала лица
Процењена вредност утврђена на основу понуда различитих понуђача припупљених путем интернета.

тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ради економичности, 
а у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања ЦЈН; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема1,620,000
1. Набавка опреме неопходне за  
реализацију Програмске активности 0013

1,205,000

2. Набавка опреме за реализацију 
Програмске активности 0014 Комисија за 
нестала лица

415,000

По годинама: 
2016-1,620,000

Опрема
1. Набавка опреме неопходне за  
реализацију Програмске активности 0013
2. Набавка опреме за реализацију 
Програмске активности 0014 Комисија за 
нестала лица

5121,620,000

1.1.9 3
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Јавна набавка се споводи ради  економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Републике Србије  у складу са 
Стратегијом о избеглицама и интерно расељеним лицима.
Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора из претходне године, као и понуде различитих понуђача прикупљених телефоном.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Саднице као помоћ избеглицама и ИРЛ 
лицима у приватном смештају, повратницима
3,000,000

По годинама: 
2016-3,000,000

Саднице као помоћ избеглицама и ИРЛ 
лицима у приватном смештају, повратницима

4723,000,000

1.1.10 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Неопходно је набавити кошнице са пчелама и опремом за пчеларење ради стварања услова за одрживи повратак избеглица у земље порекла као 
и интерно расељених лица на Косово и Метохију, у складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и интерно расељених 
лица за период од 2015. до 2020. године. Анализу потреба на терену су обавили повереници за избеглице на територији Косова и Метохије, а за 
територију Републике Хрватске анализу потреба на терену је обавило Српско Народно Вијеће.
Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора из претходне године, као и понуда различитих понуђача прикупљених телефоном и 
добијених информација путем интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пчеле и кошнице са опремом за избеглице, 
ирл и повратнике
5,000,000

По годинама: 
2016-5,000,000

Пчеле и кошнице са опремом за избеглице, 
ирл и повратнике

4725,000,000

Страна 3 од 9Датум штампе: 24.03.2016 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.11 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи ради обављања активности прописаних законом о избеглицама које се односе на додељивање повратничког пакета 
породицама које се враћају у места из којих су избегли. Процена количина је извршена на основу анализе  претходне  године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пакети за избеглице повратнике3,000,000

По годинама: 
2016-3,000,000

Пакети за избеглице повратнике 4723,000,000

1.1.12 5
2016

6
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Неопходно је набавити пластенике са системом наводњавања као и електричне пастире ради помоћи избеглим лицима повратницима у земље 
порекла, а ради стварања услова за одрживи повратак. Набавка се спроводи ради обављања  активности прописаних Законом о избеглицама у 
делу који се односи на додељивање помоћи повратницима у земље порекла, а све у складу са Националном стратегијом за решавање питања 
избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020. године. Анализу и процену потреба на терену је утврдило Српско Народно 
Вијеће из Републике Хрватске.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена у телефонском разговору са понуђачима, као и увидом у актуелне цене различитих 
понуђача преко интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка пластеника, система за 
наводњавање и електричног пастира за 
избеглице повратнике у земљу порекла

3,000,000

По годинама: 
2016-3,000,000

Набавка пластеника, система за 
наводњавање и електричног пастира за 
избеглице повратнике у земљу порекла

4723,000,000

1.1.13 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи ради економског оснаживања избеглица, као и стварање услова за одрживи повратак, у складу са Националном стратегијом 
за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020. године. Анализу и процену на терену је утврдило Српско 
Народно Вијеће из РХ. .
Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена прикупљених телефоном, као и увидом у цене на интернет страницама различитих 
добављача

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка сетвеног репроматеријала за 
пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ 
избеглицама повратницима у земље порекла

3,000,000

По годинама: 
2016-3,000,000

Набавка сетвеног репроматеријала за 
пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ 
избеглицама повратницима у земље порекла

4723,000,000

1.1.14 2
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

Јавна набавка се спроводи ради набавке пнеуматика и осталог потрошног материјала за саобраћај.
Процењена вредност је утврђена на основу понуда различитих понуђачаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Пнеуматици и остали потрошни материјал 
за возила
1,000,000

По годинама: 
2016-900,000

2017-100,000

Пнеуматици и остали потрошни материјал 
за возила

426900,000

1.1.15 6
2016

8
2016

отворени 
поступак

8
2017

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом о избеглицама и уредбом о збрињавању избеглица.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Прехрамбени пакети за  угрожене категорије 
миграната
39,500,000

По годинама: 
2016-23,000,000

2017-16,500,000

Прехрамбени пакети за  угрожене категорије 
миграната

47223,000,000

услуге 71,045,200
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1.2.1 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Јавна набавка се спроводи ради обезбеђивања основних животних услова за тражиоце азила смештене у ценрима за азил
Процењена вредност утврђена на основу понуда различитих понуђача припупљених путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Одржавање хигијене у Центру за азил  и 
вршење мањих занатских  поправки
2,950,000

По годинама: 
2016-2,460,000

2017-490,000

Одржавање хигијене у Центру за азил  и 
вршење мањих занатских  поправки

4722,460,000

1.2.2 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

3
2017

Јавна набавка се спроводи ради обављања активности прописаних Законом о управљању миграцијама и из потписаних међународних споразума, 
а из надлежности комисије за нестала лица
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и путем телефона.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга погребних предузећа1,600,000
1. Услуга погребних предузећа на подручју 
АП КиМ

1,000,000

2. Услуга погребног предузећа на територији 
централне Србије и АП Војводине

600,000

По годинама: 
2016-1,300,000

2017-300,000

Услуга погребних предузећа
1. Услуга погребних предузећа на подручју 
АП КиМ
2. Услуга погребног предузећа на 
територији централне Србије и АП 
Војводине

4241,300,000

1.2.3 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Ради несметаног функционисања групе за документационе послове покренута је набавка услуге сређивања, сортирања и селектовања 
документације
Процењена вредност утврђена на основу понуда различитих понуђача припупљених путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга сређивања, сортирања и 
селектовања документације у Групи за 
документационе послове писарницу и архиву

1,700,000

По годинама: 
2016-1,700,000

Услуга сређивања, сортирања и 
селектовања документације у Групи за 
документационе послове писарницу и архиву

4231,700,000

1.2.4 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Јавна набавка се спроводи ради уноса података у електронску базу података наручиоца о лицима која су дошла са подручја бивше СФРЈ у 
Републику Србију. База ће имати податке о лицима која су добила статус избеглице, лицима која су укинула избеглички  статус, лицима којима су 
закључком мењани подаци у решењу о признавању статуса  и лицима којима је продужен избеглички статус.
Процењена вредност утврђена на основу понуда различитих понуђача припупљених путем интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

 Услуге-унос  података  у базу статуса1,900,000

По годинама: 
2016-1,900,000

 Услуге-унос  података  у базу статуса 4231,900,000
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1.2.5 5
2016

9
2016

отворени 
поступак

9
2017

Јавна набавка се спроводи за обезбеђење услова везаних за редовно обилажење давалаца услуга (колективних центара) смештаја и исхране 
избеглих, прогнаних и расељених лица, за прихват и превоз повратника по споразуму о реадмисији, као и за активности на терену у вези 
спровођења Регионалног стамбеног програма. Наиме,  Комесаријату је од стране донатора, поверен одређени број возила и с обзиром да донатор 
(УНХЦР Београд) нема средстава за одржавање возила, већ само за финансирање строго програмских активност,  ради одржавања возила у 
исправном стању, за механичке, лимарске и друге поправке планирана су средства у назначеном износу. Ради се о возилима која су стара између 
10 и 15 година, са пређених 500-650.000 км у просеку.
Процењена вредност утврђена на основу понуда различитих понуђача припупљених путем интернета.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања и поправке возила са 
пратећом деловима и опремом
5,950,000

1. Механичарске услуге4,200,000

2. Лимарске услуге1,750,000

По годинама: 
2016-4,300,000

2017-1,650,000

Услуге одржавања и поправке возила са 
пратећом деловима и опремом
1. Механичарске услуге
2. Лимарске услуге

4254,300,000

1.2.6 5
2016

8
2016

отворени 
поступак

8
2017

Обезбеђивање смештаја исхране и основних животних услова за лица која су затражила азил од Републике Србије је обавеза која проистиче из 
Закона о азилу, а центри за азил функционишу у саставу Комесаријата за избеглице и миграције.
Процењена вредност је одређена на основу уговора из претходних година и смештајног капацитета центра.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга исхране лица, тражилаца азила у 
центру за азил у Бањи Ковиљачи
29,500,000

По годинама: 
2016-20,000,000

2017-19,500,000

Услуга исхране лица, тражилаца азила у 
центру за азил у Бањи Ковиљачи

47220,000,000

1.2.7 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Јавна набавка се спроводи ради обезбеђивања основних животних услова за тражиоце азила смештене у ценрима за азил.
Процењена вредност је одређена на основу смештајног капацитета центра за азил и понуда прибављених телефоном.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 24.03.2016; план: План набавки за 2016. годину Комесаријат за избеглице и миграције од 09.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Из предмета јавне набавке брише се партија 1 услуга прања постељине за потребе транзитног прихватног центра с обзиром да је у међувремену престала потреба за том 
врстом услуге на наведеној локацији.

Услуга прања постељине у Центрима  за 
азил и транзитно прихватним центрима
1,400,000

1. Услуга прања постељине за потребе 
транзитно прихватног центра

1,500,000

2. Услуга прања постељине у центру за азил 
у Бањи Ковиљачи

1,400,000

По годинама: 
2016-1,100,000

2017-300,000

Услуга прања постељине у Центрима  за 
азил и транзитно прихватним центрима
1. Услуга прања постељине за потребе 
транзитно прихватног центра
2. Услуга прања постељине у центру за 
азил у Бањи Ковиљачи

4721,950,000
472-550,000
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1.2.8 2
2016

5
2016

отворени 
поступак

5
2017

У складу са Законом о избеглицама Комесаријат за избеглице врши асистирани превоз лица и ствари за породице које су се одлучиле за повратак 
у земље порекла. У делу спровођења потписаних међународних споразума који се односи на нестала лиса у оружаним сукобима врши се превоз 
породица на идентификације посмртних остатака, као и смештај тражилаца азила у центре за азил. Услуга превоза се прибавља и ради превоза 
тражилаца азила и миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени до центара за азил и транзитно прихватних центара.
Процењена вредност је извршена на основу уговора из претходних година.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга превоза12,900,000
1. Превоз ствари и лица - избеглица 
повратника у земље порекла Републику 
Хрватску и Босну и Херцеговину

7,500,000

2. Превоз породица несталих лица на 
идентификације у Републику Хрватску

400,000

3. Превоз тражилаца азила и миграната који 
долазе из земаља у којима су њихови живои 
угрожени до центара за азил и транзитно 
прихватних центара на територији 
Републике Србије

5,000,000

По годинама: 
2016-9,800,000

2017-3,100,000

Услуга превоза
1. Превоз ствари и лица - избеглица 
повратника у земље порекла Републику 
Хрватску и Босну и Херцеговину
2. Превоз породица несталих лица на 
идентификације у Републику Хрватску
3. Превоз тражилаца азила и миграната 
који долазе из земаља у којима су њихови 
живои угрожени до центара за азил и 
транзитно прихватних центара на 
територији Републике Србије

423300,000
4729,500,000

1.2.9 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Набавка се спроводи ради обављања службених путовања у иностранство и присуствовања најзначајнијим међународним скуповима који се баве 
пробемом миграната.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Посредовање при куповини авио карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања

2,800,000

1. Посредовање при куповини авио карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања за реализацију 
програмске активности 0013

2,100,000

2. Посредовање при куповини авио карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања за реализацију 
програмске активности 0014- Комисија ја 

700,000

По годинама: 
2016-2,090,000

2017-710,000

Посредовање при куповини авио карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања
1. Посредовање при куповини авио карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања за реализацију 
програмске активности 0013
2. Посредовање при куповини авио карата и 
резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања за реализацију 
програмске активности 0014- Комисија ја 
нестала лица

4222,090,000

1.2.10 2
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

Набавка се спроводи ради објављивања јавних позива и коначних листа за решавање стамбених потреба избеглица и објава информација.
 Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача прибављених путем телефонских позива.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга објављивања текстова у  штампаном 
медију - једној дневној новини која се 
дистрибуира на целој територији Републике 
Србије

900,000

По годинама: 
2016-690,000

2017-210,000

Услуга објављивања текстова у  штампаном 
медију - једној дневној новини која се 
дистрибуира на целој територији Републике 
Србије

423690,000
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1.2.11 5
2016

7
2016

отворени 
поступак

7
2018

Јавна набавка се спроводи ради осигурања запослених у Комесаријату.
Процењена вредност је одређена на основу  цена различитих понуђача прибављених путем телефонских позива.

тип набавке: централизована набавка; 
Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга ангажовања осигуравајуће куће за 
осигурање запослених
240,000

По годинама: 
2016-

2017-120,000

2018-120,000

Услуга ангажовања осигуравајуће куће за 
осигурање запослених

4210

1.2.12 5
2016

7
2016

отворени 
поступак

7
2018

Јавна набавка се спроводи ради осигурања возила Комесаријата за избеглице и миграције.
Процењена вредност је одређена на основу  цена различитих понуђача прибављених путем телефонских позива.

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ради ефикасности и 
ефективности а у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања ЦЈН.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга ангажовања осигуравајуће куће за 
осигурање возила
1,400,000

По годинама: 
2016-350,000

2017-700,000

2018-350,000

Услуга ангажовања осигуравајуће куће за 
осигурање возила

421350,000

1.2.13 3
2016

4
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Због специфичнихг послова које обављају лица ангажована у Комесаријату за избеглице и миграције, неопходно је спровести набавку и 
обезбедити превентивне лекарске прегледе.
Процењена вредност је одређена на основу  цена различитих понуђача прибављених путем телефонских позива.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Услуга превентивних лекарских прегледа 
запослених
650,000

По годинама: 
2016-650,000

Услуга превентивних лекарских прегледа 
запослених

424650,000

1.2.14 4
2016

7
2016

отворени 
поступак

7
2018

Ради несметаног и ефикасног функционисања при обављању активности из надлежности комесаријата лица ангажованих у Комесаријату
На основу вредности уговора из претходних година

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ради ефикасности и 
ефективности а у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања ЦЈН.; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Електронске комуникационе услуге - 
мобилна телефонија
2,875,200

По годинама: 
2016-599,000

2017-1,437,600

2018-838,600

Електронске комуникационе услуге - 
мобилна телефонија

421599,000
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1.2.15 4
2016

7
2016

отворени 
поступак

7
2018

Ради обезбеђивања услова за несметано функционисање Комесаријата

тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ради ефикасности и 
ефективности а у складу са Уредбом о предмету, условима, начину планирања ЦЈН.; 

Централизована набавка:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуга одржавања рачунарске опреме, 
штампача и комуникационе опреме
100,000

По годинама: 
2016-25,000

2017-50,000

2018-25,000

Услуга одржавања рачунарске опреме, 
штампача и комуникационе опреме

42525,000

1.2.16 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

Набавка се спроводи ради укњижбе стамбених јединица чији је власник Републичка Дирекција за имовину, а корисник Комесаријат за избеглице и 
миграције.
Процена вредности је утврђена на основу  увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета ради укњижбе стамбених јединицаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Геодетске услуге на територији Републике 
Србије.
2,000,000

По годинама: 
2016-2,000,000

Геодетске услуге на територији Републике 
Србије.

5112,000,000

1.2.17 4
2016

5
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2016

ЈН се спроводи ради текућег одржавања станбених јединица које су у власништву Републике Србије, а дате су на коришћење Комесаријату.
На основу понуда различитих понуђача прикупљених путем интернета.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Текуће одржавање стамбених јединица које 
су у власништву Републике Србије а дате на 
коришћење Комесаријату за избеглице и 
миграције

2,180,000

По годинама: 
2016-2,180,000

Текуће одржавање стамбених јединица које 
су у власништву Републике Србије а дате на 
коришћење Комесаријату за избеглице и 
миграције

4252,180,000

Место и датум: М.П.

Владимир Цуцић

Овлашћено лице:

Данијела Поповић Роко

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 24.03.2016; план: План набавки за 2016. годину Комесаријат за избеглице и миграције од 09.01.2016
Одлука број 404-73/4-2015 од 18.03.2016.
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