
Укупна
По 

годинама

Укупно: 10.156.666 10.156.666

Услуге 5.525.000 5.525.000

Услуге штампе публикација

1. Уџбеник "Систем цивилне одбране" - 
аутор В. Јаковљевић, 300 примерака
2. Уџбеник "Управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама" - аутор  Владимир 
М. Цветковић, 300 примерака
3. Уџбеник "Политички систем" - аутори М. 
Младеновић, В. Ајзенхамер, 300 
примерака
4.  Уџбеник "Социологија политике 
(држава, институције, актери)" - аутор 
Владимир Цветковић, 300 примерака
5. Уџбеник "Цивилно-војни односи" - 
аутори З. Јефтић, П.Станојевић, 300 
примерака
6. Уџбеник "Теорија и организација 
образовања" - аутор Жељко Бралић, 300 
примерака
7.  Уџбеник "Менаџмент људских и 
друштвених ресурса" - аутор  Миленко 
Бодин, 300 примерака
8. Уџбеник "Стратешки менаџмент" - аутор 
Миленко Бодин, 300 примерака
9.  Уџбеник "Криминалистика" - аутори Б. 
Бановић, А. Илић, 300 примерака
10. Уџбеник "Тероризам и организовани 
криминал" - аутор Александра Илић, 300 
примерака
11. Уџбеник "Кривично процесно право-
посебни део" - аутори Б. Бановић, С. 
Бејатовић, 300 примерака

1.183.333 4234130 1.183.333 2020
Јавна 

набавка мале 
вредности

Фебруар
2020

Март
2020

Март 
Децембар

2020

Извор
финансирања 

- 09 Планирани 
расходи од 
примања од 

продаје 
нефинансијске 

имовине у 
сталним 

средствима: 
183.333

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година:

1.000.000

1
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2. Предмет
набавке

5. Процењена
вредност без ПДВ-а
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година)
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Универзитет у Београду - Факултет безбедности
Господара Вучића 50, Београд

за 2020. ГОДИНУ

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Универзитет у Београду - Факултет безбедности
ПЛАН НАБАВКИ
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Разлог и оправданост набавке

На основу плана активности Издавачке делатности, 
имајући у виду предлог свих катедри о броју, врсти и 
обиму публикација, извршена је процена вредности 
штампе истих, која нуди тржиште

Обавеза наставника и 
сарадника, да у поступку 
избора у више звање 
објављују одређену врсту 
публикација, као и  да се 
омогући студентима 
доступност литератури 
која је неопходна током 
припреме испитних и 
предиспитних обавеза 

Начин утврђивања 
процењене вредности

12. Уџбеник "Кривичноправни основи 
форензике" - аутори Б.Бановић, 
М.Милошевић, 300 примерака
13. Уџбеник "Систем националне 
безбедности Републике Србије" - аутор 
Зоран Драгишић, 300 примерака
14. Уџбеник "Савремене студије 
безбедности: Копенхашка школа" - аутор 
Милан Липовац, 300 примерака
15. Уџбеник "Систем обезбеђења и 
заштите правних лица" - аутор Горан 
Мандић, 300 примерака
16. Практикум/приручник: "Каталог база 
података за истраживања у области 
безбедности" (репринт) - aутори: И. 
Димитријевић, А. Параушић, 100 
примерака
17. Практиткум "Системи обезбеђења и 
заштите правних лица" - аутор Горан 
Мандић, 300 примерака
18. Часописи/зброници "Годишњак 
Факултета безбедности" - група аутора, 
150 примерака
19.Часопис "European Journal of 
HumanSecurity" - група аутора,100 
примерака
20. Хрестоматија: "Управљање ризиком од 
елементарних и других непогода" - 
приређивачи: В. Јаковљевић, Ј.Гачић, 
В.М.Цветковић , 200 примерака



1. Штампање фасцикли са логом 
Факултета безбедности, алат за 
штанцовање фасцикли, дизајн и 
припрема, 1000 ком
2. Штампање кеса са логом Факултета 
безбедности, алат за штанцовање 
кеса, дизајн и припрема, 1000 ком.
3. Штампање коверти димензија 
22,8x16,3, дизајни и припрема, 300 
ком.
4. Штампање визит карата, дизајн и 
припрема, 2500 ком.

216.667 4234190 216.667 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Фебруар
2020

Март
2020

Март 
Децембар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања
- 04 Сопствени

приходи

Штампа материјала 
неопходног за промоцију 
Факултета у оквиру 
међународних и домаћих 
сајмова образовања, 
безбедности, у оквиру 
домаће и међународне 
сарадње са свим 
високошколским 
институцијама  и 
привредним субјектима.

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу анализе тржишта, а према понуђеним 
актуелним ценама



Остале специјализоване услуге
1. Обезбеђење у трајању од 12 месеци 
- 24 сата у згради Факултета
2. Обезбеђење током празника 
3. Обезбеђење у згради која се налази 
на Војној академији, а коју Факултет 
користи за извођење наставе у трајању 
од 9 месеци
4. Обезбеђење у просторима и 
објектима где Факултет организује 
разне врсте окупљања - време 
ангажовања по потреби

4.125.000 4249110 4.125.000 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Јануар
2020

Јануар
2020

Јануар 
Децембар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година:

2

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу броја сати, за које се предвиђа физичко 
обезбеђење објекта, имајући у виду цене на 
тржишту, а све према утврђеним стандардима који 
су Законом прописани.

Неопходност физичког 
обезбеђења објекта 
Факултета и објекта који 
се налази на Војној 
академији а који Факултет 
користи у процесу 
извођења наставе, као и 
евентуалних хитних 
интервенција које могу 
настати у згради, 
давањем информација 
корисницима услуга 
факултета. Издавање 
опреме и кључева, 
пријем поште и пошиљки 
и рад по процедурама 
предвиђеним за 
поменуте послове.



Добра 2.035.000 2.035.000

Канцеларијски материјал
1. Разноврсни канцеларијски материјал
2. Тонери за штампаче
3. Папир (фотокопир)

1.000.000 4261110 1.000.000 2020
Јавна 

набавка мале 
вредности

Фебруар
2020

Фебруар
2020

Фебруар - 
децембар 

2020

Разлог и оправданост набавке

2

Рачунарска опрема
1. PC радна станица 1 ('Intel Core i3-, 
Windows 10, RAM DIMM DDR4 8GB 
2666MHz, ODD DVD-RW, USB keyboard 
YUset, USB mouse ssd 256gb), 5 ком.
2. PC радна станица 2 (CORE I3-7100U 2-
CORE 2.4GHZ 4GB B GEFORCE 2GB ODD 
WINDOWS 10  TASTATURA + MIŠ 
DES05661 + адаптер конвертор AV HDMI 
на VGA), 3 ком.
3. 24" LCD монитор (монитор 23.8" Lenovo 
L24Q-10 IPS 2560x1440 (2K QHD)), 5 ком.
4. 34" LCD монитор (монитор 34" LG 
34UC79G-B IPS 2560x1080 (UltraWide Full 
HD, 5ms), 2 ком.

972.500 5122210 972.500 2020
Јавна 

набавка мале 
вредности

Мај
2020

Јун
2020

Јун 
Децембар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања
- 04 Сопствени

приходи

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
издаци из 

нераспоређеног 
прихода и 

примања из 
ранијих година

Набавка нове рачунарске 
опрема која недостаје, а 
ради обезбеђења 
оптималних услова за 
рад

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу анализе тржишта, а према понуђеним 
актуелним ценама

1
Ради обављања послова 
у оквиру редовне 
делатности, као и 
повећаног обима посла 
који се очекује на основу 
најављених промена 
одређених прописа

Начин утврђивања 
процењене вредности

Процењена вредност утврђена је на основу Захтева 
корисника за потребним количинама, имајући у виду 
реално испитивање и истражевања тржишта, у ком 
процесу су утврђене реалне вредности потребних 
добара



Мреже
1. LAN switch (D-LINK 8‑Port Gigabit 
Easy Desktop Switch GO‑SW‑8G 
неуправљиви, 8 RJ-45 portova, 4K, 
16Gbps), 3 ком.
2. 'MikroTik Router 5 port (MikroTik 
RB760iGS hEX S ruter sa 5 x Gigabit 
LAN / WAN port + SFP + USB, мicroSD 
slot, PoE in & out, IPsec acelerator VPN 
ruter/ firewall/ bandwith manager/ load 
balance, CPU 880MHz, 256MB RAM), 1 
ком.
3. Dual Port Broadband Router (TP-Link 
TL-ER6120 Gigabit Dual-WAN VPN 
FireWall Ruter - 2 xWAN +1 xLAN/DMZ + 
2 x LAN, IPsec/PPTP/L2TP, 100 IPsec 
VPN tunela (3)DES, AES128/192/256 
crypt, hardware VPN engine, intelligent 
load balance, bandwidth control), 1 ком.

62.500 5122230 62.500 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Мај
2020

Јун
2020

Јун 
Децембар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
издаци из 

нераспоређеног 
прихода и 

примања из 
ранијих година

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу анализе тржишта, а према понуђеним 
актуелним ценама

Набавка нове мрежне 
опреме, а ради 
обезбеђења оптималних 
услова за рад



Радови: 2.596.666 2.596.666

1
Зидарски радови

716.667 4251110 716.667 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Јун
2020

Јул
2020

Јул
 Октобар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година

Извођење радова на 
улазу у зграду Факултета - 
скидање постојећег слоја 
асфалта до бетонске 
подлоге, набавка и 
допрема Бехатон плоча у 
боји цемент малтера, 
набавка, допрема и 
уградња одговарајућих 
ивичњака око Бехатон 
плоча на улазу у зграду 
Факултета.
Извођење радова на 
скидању постојећег 
парапета (канц 24, 
25,38,39), санација и 
крпљење зида на месту 
скинутог парапета 
(канцеларије 
24,25,38,39),  ради 
побољшања постојећих 
услова рада у наведеним 
пословним просторијама.

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу предмера и предрачуна радова који су  
урађени од стране лица која поседују лиценцу.



Столарски радови 668.333 4251120 668.333 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Јун
2020

Јул
2020

Јул
 Октобар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година

Уградња ламината са 
лајснама (канц. 2 а,б,ц, 
35), стругање и лакирање 
паркета са заменом 
лајсни (канц. 
3,23,24,25,42,45), набавка 
и уградња парапетне 
даске ширине 20цм (канц. 
4,6,7,24,25), набавка 
ламината и облагање 
бине са алуминијум. 
лајснама (канц. 24,25), 
набавка и уградња новог 
ламината са угаоним 
лајснама (канц. 43 
просторија за 
спремачице), скидање 
старог ламината са 
лајснама (канц. 35, 43, 
просторија за 
спремачице), санација 
подлоге у просторији за 
спремачице, ради 
побољшања постојећих 
услова рада у наведеним 
пословним просторијама

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу предмера и предрачуна радова који су  
урађени од стране лица која поседују лиценцу.



Молерски радови 850.000 4251130 850.000 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Јун
2020

Јул
2020

Јул
 Октобар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година

Кречење зидова и 
плафона са свим 
предрадњама (канц. 
2а,б,ц,3,4,7,20,22,23,24,2
5,29,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,45,49,просторија за 
спремачице, клуб 
студената факултета), 
фарбање постојећих 
унутрашњих врата са 
свим предрадњама (канц. 
2а,б,ц, 3), ради 
побољшања постојећих 
услова рада у наведеним 
пословним просторијама.

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу предмера и предрачуна радова који су  
урађени од стране лица која поседују лиценцу.



Електричне инсталације 153.333 4251170 153.333 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Јун
2020

Јул
2020

Јул
 Октобар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година

Санација електро 
инсталација (канц. 6,14), 
ради побољшања 
постојећих услова рада у 
пословним просторијама 
у згради Факултета у 
целини

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу предмера и предрачуна радова који су  
урађени од стране лица која поседују лиценцу.



Остале услуге и материјали за текуће 
поправке и одржавање зграда

208.333 4251190 208.333 2020

Јавна 
набавка 

мале 
вредности

Јун
2020

Јул
2020

Јул
 Октобар

2020

Разлог и оправданост набавке

Извор
финансирања

- 013 Планирани 
расходи из 

нераспоређеног 
вишка прихода и 

примања из 
ранијих година

Радови на скидању 
старог тепиха (канц. 
2а,б,ц) демонтажа тепиха 
са бине (канц. 24,25), 
заштита коридора у 
ходницима и степеништу 
ПВЦ фолијом у току 
извођења радова, 
изношење намештаја из 
просторија у ходник и по 
обављеном послу 
враћање у просторије, 
скупљање комплетног 
шута, утовар шута у 
камион и одвоз на 
градску депонију, 
комплетно чишћење по 
завршеном послу,  ради 
побољшања постојећих 
услова рада у наведеним 
пословним просторијама

Начин утврђивања 
процењене вредности

На основу предмера и предрачуна радова који су  
урађени од стране лица која поседују лиценцу.


