
План јавних набавки за 2016. годину 
Управа за спречавање прања новца

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2016. годину 21.1.2016

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

12.158.060

са ПДВ-ом

2016 7.316.060

2017 3.502.000

2018 1.340.000

добра 4.244.900

1.1.1 1
2016

2
2016

отворени 
поступак

3
2016

Набавка за тонере увршћена у централизоване набавке УЗЗПРО за 2015. годину
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Управе.
Процењена вредност набавке утврђена на основу анализе трошкова претходних година и прикупљањем информација путем интернета.

интерни број поступка: 1; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Закључиће се уговор 
када УЗЗПРО закључи оквирни споразум, веза 2015. година; 

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

Остале напомене:

Набавка тонера за ласерске штампаче - 
централизовано
256.000

По годинама: 
2016-256.000

Набавка тонера за ласерске штампаче - 
централизовано

ОРН:
30125110    

426111261.000 313.200

1.1.2 1
2016

4
2016

отворени 
поступак

7
2016

централизоване набавке УЗЗПРО
Неопходна рачунарска опрема за редовно ф-ње Управе
Процењена вредност је утврђена упоређивањем цена на тржишту крајем 2015. године и контактирањем овлашћених дистрибутера директним 
путем.

интерни број поступка: 2; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: спроводити 
централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом.
Спецификација потреба налази се у прилогу; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Рачунарска опрема, два лаптопа и две радне
 станице
централизована набавка

245.000

По годинама: 
2016-245.000

Рачунарска опрема, два лаптопа и две радне
 станице
централизована набавка

ОРН:
30200000    

512221245.000 295.000
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1.1.3 5
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

Функција уређаја је да буде штит између ИТ система управе и интернета, да спречи неовлашћен приступ ИТ систему и подацима које управа 
поседује и да спречи злонамерне нападе у циљу онеспособљавања ИТ система УСПН
Процењена вредност је утврђена упоређивањем цена различитих модела и произвођача на тржишту крајем 2015. године и контактирањем 
овлашћених дистрибутера директним путем.
интерни број поступка: 3; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

набавка уређаја за заштиту информационог 
система УСПН
Firewall, intrusion prevention system

1.030.000

По годинама: 
2016-1.030.000

набавка уређаја за заштиту информационог 
система УСПН
Firewall, intrusion prevention system

ОРН:
32420000    

5122231.030.000 1.236.000

1.1.4 1
2016

2
2016

отворени 
поступак

11
2016

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Управе.
Процењена вредност набавке утврђена на основу анализе трошкова претходних година и прикупљањем информација путем интернета.

интерни број поступка: 4; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: спроводити 
централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом.
Спецификација потреба налази се у прилогу; 

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

Остале напомене:

Набавка канцеларијског материјала - 
централизовано
207.300

По годинама: 
2016-207.300

Набавка канцеларијског материјала - 
централизовано

ОРН:
30100000    

426111207.300 248.800

1.1.5 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2016

6.Због осетљивости података и информација који се чувају и који су означени одређеним степеном тајности, важно је да се јавно не објављује где 
се резервне копије са подацима Управе за спречавање новца налазе. Управа ће тражити од Управе за јавне набавке да одобри примену уколико је 
то могуће да се набавка спроведе у Преговарачком поступку без објављивања
продужење гаранције и подршке за storage EMC VNX 5300 и EMC Recovery Point (на две локације)
Процењена вредност је утврђена упоређивањем цена на тржишту крајем 2015. године и контактирањем пружаоца услуге директним путем. 
Истраживањем тржишта у децембру месецу 2015. године, дошло се до информације да је оквирна цена у тренутку истраживања 2.568.000 динара 
ca ПДВ.
интерни број поступка: 5; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Набавка лиценци, продужење гаранције и 
подршке за storage EMC VNX 5300 и EMC 
Recovery Point (на две локације),

2.140.000

По годинама: 
2016-2.140.000

Набавка лиценци, продужење гаранције и 
подршке за storage EMC VNX 5300 и EMC 
Recovery Point (на две локације),

ОРН:
48000000    

5151922.140.000 2.568.000

1.1.6 5
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2016

неопходна набавка лиценци за сервер за електронску пошту
MS Exchange server
Процењена вредност је утврђена упоређивањем цена на тржишту крајем 2015. године и контактирањем овлашћених дистрибутера директним 
путем.
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Лиценце, лиценци за сервер за електронску 
пошту
Набавка лиценци за сервер за електронску 
пошту
MS Exchange server

116.600

По годинама: 
2016-116.600

Лиценце, лиценци за сервер за електронску 
пошту
Набавка лиценци за сервер за електронску 
пошту
MS Exchange server

515192125.000 150.000
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1.1.7 1
2016

1
2016

отворени 
поступак

1
2017

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Управе.
Процењена вредност набавке утврђена на основу анализе трошкова претходних година

интерни број поступка: 7; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Централизована 
набавка из 2015. године; 

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

Остале напомене:

Дизел гориво
Евро дизел
централизована набавка

250.000

По годинама: 
2016-125.000

2017-125.000

Дизел гориво
Евро дизел
централизована набавка

426412125.000 150.000

услуге 7.913.160

1.2.1 8
2016

9
2016

отворени 
поступак

9
2017

централизована набавка
Управа поседује изузетно поверљиве базе финансијско-обавештајних  података које се чувају на посебном, веома скупом серверу. Због тога је од 
изузетне важности да се  и сам сервер чува у, за то, посебно  безбедносно адекватној просторији.
Управа користи услуге обезбеђења (физичко обезбеђење објекта од провала, крађа, пожара, поплаве, контроле улазака у објекат и сл.) по једном 
радном месту у трајању од 24 часа дневно, што подразумева викенд и празнике.
Процена вредности је извршена на основу анализе цена услуга из претходно закључених уговора, као и прикупљањем информација о 
потенцијалним понуђачима путем интернета

интерни број поступка: 1; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Управа поседује 
изузетно поверљиве базе финансијско-обавештајних  података које се чувају на посебном, веома скупом серверу. Због тога је од изузетне 
важности да се  и сам сервер чува у, за то, посебно  безбедносно адекватној просторији.
Управа користи услуге обезбеђења (физичко обезбеђење објекта од провала, крађа, пожара, поплаве, контроле улазака у објекат и сл.) по једном 
радном месту у трајању од 24 часа дневно, што подразумева викенд и празнике.; 

Централизована набавка:

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге физичког обезбеђења
централизована набавка
2.110.000

По годинама: 
2016-450.000

2017-1.660.000

Услуге физичког обезбеђења
централизована набавка

ОРН:

423911450.000 540.000

1.2.2 1
2016

2
2016

отворени 
поступак

3
2016

централизована набавка - 2016. година
Процењена вредност набавке утврђена на основу анализе трошкова претходних година и прикупљањем информација путем интернета

интерни број поступка: 2; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: спроводити 
централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом.
Спецификација потреба налази се у прилогу; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге осигурања лица
централизована набавка
360.000

По годинама: 
2016-120.000

2017-120.000

2018-120.000

Услуге осигурања лица
централизована набавка

ОРН:
66510000    

421521130.000 130.000
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1.2.3 2
2016

3
2016

отворени 
поступак

7
2016

Процењена вредност осигурања возила за 2016. годину извршена на основу цена обавезног осигурања возила из 2015. године

интерни број поступка: 3; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Неопходно осигурање
 службеног возила. спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом.
Спецификација потреба налази се у прилогу; 

Централизована набавка:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Услуге осигурања возила
централизована набавка
60.000

По годинама: 
2016-20.000

2017-20.000

2018-20.000

Услуге осигурања возила
централизована набавка

ОРН:
66514110    

42151220.000 20.000

1.2.4 1
2016

2
2016

отворени 
поступак

4
2018

Неопходне услуге мобилне телефоније
Процењена вредност набавке утврђена на основу анализе трошкова претходних година и прикупљањем информација путем интернета

интерни број поступка: 4; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Неопходне услуге 
мобилне телефоније. спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом.
Спецификација потреба налази се у прилогу; 

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

Остале напомене:

Услуге мобилне телефоније
централизована набавка
1.200.000

По годинама: 
2016-300.000

2017-450.000

2018-450.000

Услуге мобилне телефоније
централизована набавка

ОРН:
64212000    

421414300.000 360.000

1.2.5 1
2016

3
2016

отворени 
поступак

4
2018

Набавка се спроводи ради неометаног обављања послова
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe 3 године.

интерни број поступка: 5; тип набавке: централизована набавка; 

Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Набавка се спроводи 
ради неометаног обављања послова. спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом.
Спецификација потреба налази се у прилогу 

Спецификација потреба налази се у прилогу; 

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

Остале напомене:

Услуге симетричног интернета
централизована набавка
2.062.500

По годинама: 
2016-562.500

2017-750.000

2018-750.000

Услуге симетричног интернета
централизована набавка

ОРН:
72400000    

421412562.500 675.000
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1.2.6 2
2016

3
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2017

Неопходна службена путовања у земљи и ностранству.
Процењена вредност набавке утврђена на основу анализе трошкова претходних година и прикупљањем информација путем интернета.
интерни број поступка: 6; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге посредовања при куповини авио 
карата и других путних карата и резервације 
хотелског смештаја за службена путовања у 
земљи и иностранству

1.137.360

По годинама: 
2016-760.360

2017-377.000

Услуге посредовања при куповини авио 
карата и других путних карата и резервације 
хотелског смештаја за службена путовања у 
земљи и иностранству

ОРН:
63500000    

42212141.300 49.560
42213184.160 100.992

422221286.600 343.920
422231348.300 417.960

1.2.7 5
2016

8
2016

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2016

Набавка услуга одржавања система за опоравак у случају природних катастрофа. Ово је један од кључних система за функционисање Управе и 
врло је важно да у сваком тренутку морају бити у оперативном стању.
Процењена вредност је утврђена упоређивањем цена на тржишту крајем 2015. године и контактирањем пружаоца услуге директним путем.
интерни број поступка: 7; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге одржавања софтвера483.300

По годинама: 
2016-483.300

Услуге одржавања софтвера

ОРН:
72267000    

423212483.300 579.960

1.2.8 10
2016

11
2016

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2016

Управа за спречавање прања новца је као надлежни орган за спровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
(„Службени гласник РС“ бр. 20/09,72/09 и 91/10, у даљем тексту Закон) дужна да податке и документацију прикупљену у складу са Законом чува 
најмање 10 година од дана њиховог добијања и сви подаци, информације и документација означавају се одређеним степеном тајности. 
У техничком смислу, сви подаци које Управа за спречавање новца поседује се налазе и чувају на резервним копијама које морају бити смештене на
 удаљеним локацијама у складу са стандардима за Disaster Recovery - ISO/IEC 27000-1 који је прихваћен у Институту за стандардизацију Републике
 Србије.
Процењена вредност је утврђена упоређивањем цена на тржишту крајем 2015. године и контактирањем пружаоца услуге директним путем. 
Истраживањем тржишта у децембру месецу 2015. године, дошло се до информације да је оквирна тренутна цена 588.000,00  без ПДВ-а.
интерни број поступка: 8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: У складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/2012) предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због техничких,
 односно уметничких разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач. Предмет јавне набавке 
услуга - закуп простора за чување (хостинг) опреме за Disaster Recovery - јесте простор у коме се у техничком смислу на резервним копијама чувају 
сви подаци које Управа за спречавање прања новца поседује а које је прикупила и дужна чува у складу са одредбама Закона о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ број 20/09,72/09 и 91/10).
6.Због осетљивости података и информација који се чувају и који су означени одређеним степеном тајности, важно је да се јавно не објављује где 
се резервне копије са подацима Управе за спречавање новца налазе. Промена пружаоца хостинг услуга за Disaster Recovery локацију захтева 
трошкове за демонтажу, транспорт, монтажу опреме на новој локацији и реинсталацију интернет сигурне везе.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Закуп простора за чување (хостинг) опреме 
за Disaster recovery
500.000

По годинама: 
2016-500.000

Закуп простора за чување (хостинг) опреме 
за Disaster recovery

ОРН:
70220000    

421619500.000 600.000
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Место и датум: М.П.

в. д. Милован Миловановић

Овлашћено лице:

в. д. директора Милован Миловановић

Одговорно лице:
_______________________________
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