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ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

               

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

р.б Предмет набавке/ОРН 
Процењена 

вредност 

Планирана седства у 
буџету /фин.плану (без 

ПДВ-а) Врста 
поступка 

Оквирни датуми 

НАПОМЕНА 
Износ                                

(без ПДВ-а/са 
ПДВ-ом) 

Конто 
Пок.                 

поступка 
Закљ.                

уговора 
Изврш.              
уговора 

  УКУПНО    

  Добра    

1 

Набавка и замена 
расвете на 
рефлекторским 
стубовима 
Терминала Нови Сад                                        
ОРН: 31527200, 
44144000 

 

 

 Отворени 
поступак 

мај јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

2 

Ауто цистерна                             
ОРН: 34144212 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април јун август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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3 

Набавка рачунарске 
и ИТ опреме* 
Desktop рачунари* 
Laptop рачунари* 
Монитори* остала 
ИТ отпрема ОРН: 
30200000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

4 

Пројекат 
обезбеђења ИТ 
инфраструктуре и 
рачунарске опреме 
за нове пословне и 
складишне локације 
ОРН: 48810000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

5 

Набавка активне 
мрежне опреме за 
локације ЈП 
Транснафта                                
ОРН: 32420000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

март мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

6 

Набавка серверске 
ИТ опреме                                        
ОРН: 30200000 

 
 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар новембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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7 

Набавка Sophos 
antivirus 
софтверских 
лиценци са услугом 
одржавања за 
десктоп и лаптоп 
рачунаре                                 
ОРН: JA02 

 

 

 Отворени 
поступак 

април јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

8 

Набавка лиценци за 
напредну серверску 
антивирус и 
ransomware заштиту 
ОРН: JA02 

 

 
 Отворени 

поступак 
мај јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

9 

IT ticketing i task 
management 
софтвер                       
ОРН: JA02 

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

10 

Повећање броја 
лиценци за софтвер 
за надгледање 
мреже   ОРН: JA15 

 
 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар новембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

11 
Набавка решења за 
тестирање 

   Отворени 
поступак 

август октобар новембар   
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рањивости 
информационих 
система                                              
ОРН: 48810000 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

12 

Надоградња 
постојећих лиценци 
за backup софтвер и 
продужавање услуга 
одржавања                               
ОРН: ЈА15 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

13 

Набавка и уградња 
опреме према 
елаборату, система 
за расвету у Р и М 
зони складишта 
Лединци ОРН: 
31500000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

14 

Израда елабората, 
набавка и уградња 
опреме према 
техничкој 
документацији 
пумпне станице у Р -
зони                                
ОРН: 71242000 
 42122000 

 

 

 Отворени 
поступак 

јун август октобар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

15 

Трошкови 
електричне енергије                                     
ОРН:09310000 

 
 

 
Отворени 
поступак 

јануар март март 2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

16 

Трошкови природног 
гаса                                               
ОРН: BA09 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април јун јун 2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

17 

Трошкови 
технолошке паре                                            
ОРН: KA15 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април јун јун 2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

18 

Набавка горива                           
ОРН: 09130000,  
09134200 

 
 

 Отворени 
поступак 

март мај јул  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

19 
Резервни делови за 
VOITH спојнице 
ОРН:44167100 

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

20 

Резервни делови за 
систем даљинског 
надзора и 
управљања (PLC, 
SCADA)                           
ОРН:38820000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

март мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

21 

Резервни делови 
даљинског надзора 
и управљања 
(SCADA)                        
ОРН:38820000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

март мај јул складиште 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

22 

Опремање 
специјализовне 
јединице цивилне 
заштите за заштиту 
од пожара                                         
ОРН: 44480000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

фебруар  април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

23 

Набавка ИТ 
резервних делова  и 
тонера за штампаче                                           
ОРН: 30200000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август октобар 
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

24 

Трошкови 
коришћења SAP 
софтверских 
лиценци                                   
ОРН: ЈА02 

 

 

 
Отворени 
поступак 

август новембар децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

25 

Трошкови 
коришћења Мicrosoft 
софтверских 
лиценци                            
ОРН: ЈА02  

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

26 

Трошкови 
коришћења DMS 
софтверских 
лиценци                                        
ОРН: ЈА02 

 

 
 Отворени 

поступак 
јун август децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

27 

Набавка и уградња 
клима уређаја                             
ОРН: 39717200 

 

 
 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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28 

Набавка и 
повезивање УПС 
уређаја на МСПА                         
ОРН: ЈА02 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

29 

Канцеларијски 
намештај                                     
ОРН: 39130000 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

30 

Набавка детектора 
цеви и каблова                            
ОРН: 31642100 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул септембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

31 

Набавка 
електричних 
актуатора                                 
ОРН:42961000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јул  август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

32 

Набавка и замена 
кондензаторских 
батерија у 
трафостаници на 
Терминалу Нови Сад 
ОРН: 65310000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

33 

Набавка нових гас 
детектора                                   
ОРН: 38431100 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун август октобар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

34 

Замена телефона у 
ЕX изведби у Р зони 
у СкПГ Лединци                             
ОРН:45314100 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

35 

Опрема за ВоИП и 
телефонију                             
ОРН:45314100 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

36 

Путничко возило-2 
комада                                      
ОРН: 34100000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март аптил јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

37 
Мобилна касета са 
три фиоке                                   
ОРН: 39130000 

   
Јавна 

набавка 
мај јун август   
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мале 

вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

38 

Трошкови 
канцеларијског 
материјала                                      
ОРН: 30192000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

новембар децембар 
новембар 

2019 
  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

39 

Средства за 
одмашћивање и 
чишћење                                     
ОРН:09211100 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

40 

Средства за 
подмазивање                           
ОРН:09211000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април јун јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

41 

Средства техничке 
хемије                                           
ОРН:24960000 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

октобар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

42 
Потрошни материјал 
за браварске, елктро 

   
Јавна 

набавка 
мај јун јул   
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и инструментационе 
радове                                              
ОРН: 31000000 

 

мале 
вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

43 

Разни каблови                           
ОРН:44321000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април јун новембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

44 

Резервни делови за 
баштенски трактор, 
тример, косачицу и 
моторну тестеру                    
ОРН: 16310000         
168000000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март мај новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

45 

Резервни делови за 
електричне 
актуаторе                       
ОРН:42961000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

46 
Резервни делови за 
мерне системе 

   
Јавна 

набавка 
март април јун   
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(мерила протока, 
аутоматски 
узоркивач, радарска 
мерила нивоа)                                         
ОРН: 38420000 

 

мале 
вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

47 

Резервни делови за 
процесни 
телекомуникациони 
систем                                         
ОРН: 32524000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

октобар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

48 

Резервни делови за 
пумпне агрегате за 
транспорт сирове 
нафте (линијске и 
предпумпе)                                        
ОРН: 42124000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

49 

Резервни делови 
инструментационе 
опреме (сензори, 
трансмитери, 
свичеви, 
пресостати, 
температурне 
сонде...)  ОРН: 
38570000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

фебруар март мај   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

50 

Резервни делови за 
инструментациону 
опрему                                          
ОРН: 38570000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

51 

Резервни делови за 
машинску опрему                     
ОРН: 34913000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

52 

Резервни делови за 
мерне инструменте                    
ОРН: 38420000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

53 

Набавка ХТЗ опреме  
ОРН: 18143000 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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54 

Пенило за гашење 
пожара за Лединце и 
Терминал                                    
ОРН: 35111520  

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

55 

Пакетићи за нову 
годину                                            
ОРН: EA02  

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

октобар новембар децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

56 

Трошкови часописа 
и стручне 
литературе ОРН: 
22213000  

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јануар  јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

57 

Трошкови ауто гума 
са услугом замене 
ОРН:34351100 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

       

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

58 

Сви остали 
трошкови 
материјала - 
режијског                            
ОРН:31000000 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април јун децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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  Услуге    

1 

Израда планске и 
техничке 
документације 
реализације  
складишта деривата 
на локацији 
Батајница ОРН: 
71242000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар  новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

2 

Пословна зграда ЈП 
Транснафта у 
Београду -Израда 
пројектне 
документације                         
ОРН: 71242000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

август октобар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

3 

Ледобран у 
Лединцима -израда 
пројектно техничке 
документације                         
ОРН: 71242000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

4 

Продуктовод 
Панчево -Темишвар - 
техноекономска 
анализа могућности 
примене за 
транспорт деривата 
нафте                      
ОРН: 71242000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар новембар децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

5 

Репарација старих 
засуна                                           
ОРН: 42131230; 
50000000 

 
 

 
Отворени 
поступак 

        

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

6 

Уградња филтерске 
секције на цевоводу 
за поврат 
кондензата 

 
 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар  новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

7 

Upgrade SCADA 
Control Maestro                        
ОРН: 50334400 

 
 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

8 

Израда  техничке 
документације за 
унапређење 
техничких система 
за заштиту од 
пожара у складу са 
потребама и стањем 
тих система                          
ОРН: 71242000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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9 

Пројекат 
имплементације 
ДМС система-Фаза 3-
Веза са САП 
системом                                                    
ОРН: 72241000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

март мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

10 

Пројекат 
дигитализације 
архивске грађе                        
ОРН: 391321000 

 
 

 
Отворени 
поступак 

јун август октобар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

11 

Обезбеђење 
квалитета 
имплементације САП 
ЕРП система-
Оптимизација 
имплементираних 
модула                                       
ОРН: 72241000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

12 

Пројекат 
имплементације ЕРП 
система - 
Оптимизација 
имплементираних 
модула                                    
ОРН: 72241000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар новембар децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

13 

Упграде SCADA                                
ОРН: 50334400 

 
 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

14 

Довођење видео 
надзора у 
функционално 
стање                        
ОРН: 32323500 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

15 

Трошкови премије 
осигурања 
запослених                                
ОРН: 66512000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

        

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

16 

Интервентно 
одржавање 
нафтовода (оквирни 
споразум на 2 
године)                                        
ОРН:  50000000   

 

 

 
Отворени 
поступак 

јануар март мај   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

17 

Испитивање 
интелигентним ПИГ-
ом стања нафтовода 
Нови Сад-Панчево 
(ДН-02)                                   
ОРН: 45232000  

 

 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар  новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

18 

Услуга интервентног 
одржавања (оквирни 
споразум на 2 
године)                         
ОРН:  50000000   

 

 

 
Отворени 
поступак 

април јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

19 

Одржавање система 
за надзор 
управљање и 
мерење                                     
ОРН:  50000000   

 

 

 
Отворени 
поступак 

март  јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

20 
Сервисирање и 
поправке 
инструментационе 

   
Отворени 
поступак 

април јун август   
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опреме и система за 
надзор и 
управљањес 
(SCADA, PLC)                               
ОРН:  50334400  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

21 

Услуга одржавања и 
сервисирања видео 
техничког надзора                     
ОРН: 32323500 

 

 

 
Отворени 
поступак 

април јун август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

22 

Услуга текућег 
одржавања 
(Споразум на годину 
дана)                         
ОРН:  50000000   

 

 

 
Отворени 
поступак 

април јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

23 

Трошкови физичко 
техничког 
обезбеђења            
ОРН:  79710000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

април јун јун 2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

24 

Трошкови 
ангажовања 
ватрогасне бригаде- 
Терминал НС  и 
трошкови 

   
Отворени 
поступак 

мај јул јул 2019   
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ангажовања 
ватрогасне бригаде-
Лединци                                      
ОРН:  75251000  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

25 

Трошкови анализе 
робе  КО                               
ОРН: ДА 40 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април јун јун 2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

26 

Трошкови анализе 
робе (оквирни 
споразум на 2 
године) обједињена 
набавка са 
дериватима нафте 
ОРН: ДА 40 

 

 

 Отворени 
поступак 

март мај мај 2019   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

27 

Трошкови анализе 
робе                                             
ОРН: ДА 40 

 
 

 
Отворени 
поступак 

март мај мај   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

28 
Ангажовање 
овлашћене фирме у 
случају потребе за 

   
Отворени 
поступак 

септембар новембар 
новембар 

2019 
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реаговањем у циљу 
спречавања 
загађења                 
ОРН:  90720000  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

29 

Израда планова 
заштите животне 
средине и процене 
утицаја на животну 
средину у складу са 
Захтевима од стране 
МО и Министарства 
заштите животне 
средине                                    
ОРН:  71243000  

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

30 

Истражни радови и 
уградња 
пијезометара на 
местима акцидента                           
ОРН: 90720000  

 

 

 
Отворени 
поступак 

март мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

31 

Мониторинг животне 
средине ( Имисије у 
ваздуху, бука, 
подземне воде, 
земљиште, 
карактеризација 
отпада) на објектима 
нафтовода                                 
ОРН: 90720000  

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар новембар  децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

32 

Трошкови за услуге 
одржавања DMS 
система                                       
ОРН:  72260000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август 
август 
2019 

  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

33 

Трошкови за услуге 
одржавања SAP 
система                                        
ОРН:  72260000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар новембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

34 

Трошкови услуга 
одржавања 
системског и 
клијентског 
софтвера                             
ОРН:  72260000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

фебруар април 
април 
2019 

  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

35 

Трошкови чишћења 
пословних 
просторија                                   
ОРН:  90919200 

 

 

 
Отворени 
поступак 

новембар јануар 
јануар 
2019 

  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

36 
Израда трошковног 
модела организације 

   
Отворени 
поступак 

мај јун јул   



Page 24 of 77 
 

Функције за 
складиштење                             
ОРН: 71621000 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

37 

Консалтинг за 
потребе 
корпоративизације: 
Моделовање 
процеса у правној 
функцији                            
ОРН: 71621000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

август септембар октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

38 

Трошкови 
консултантских 
услуга-
корпоративни агент                                                   
ОРН: 71243000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

39 

Трошкови 
консултантских 
услуга - Увођење 
корпоративне 
кучтуре и мерење 
учинка запослених 
(истраживање и 
тренинзи)                                      
ОРН: 71243000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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40 

Израда студије 
Оптимизација 
система управљања 
отпадом и опасним 
материјама                            
ОРН:  90720000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

41 

Трошкови премије 
осигурања имовине 
- пожар и лом, 
осигурања 
запослених, 
осигурања каско - 
моторна возила, 
осигурања основно - 
моторна возила                             
ОРН:  66510000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

септембар октобар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

42 

Интервентно 
одржавање стубних 
трафо станица, 
трафо станице на 
ТНС и друге електро 
опреме у погону 
(оквирни споразум 
на две године)                                 
ОРН:  50532000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

август октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

43 
Техноекономска 
анализа могућности 
изградње 

   
јавна 

набавка 
јул август октобар   
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складишних 
капацитета у МГО 
зони складишта 
Лединци                                  
ОРН:  71242000 

 

мале 
вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

44 

Преузимање 
резервоара РДРР у 
Новом Саду -
техноекономска 
анализа 
оправданости                            
ОРН:  71242000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

45 

Замена кугластог 
вентила 660мм на 
блок станици Кисач                       
ОРН:  76200000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар ноембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

46 

Оспособљавање 
напајања и 
командног орамана 
за електромоторе 
пумпи за зауљену 
канализацију                               
ОРН:  50532000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар дцемебар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

47 
Израда једнополних 
шема за разводне 

   
јавна 

набавка 
март април јун   
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ормане у пословним 
објектима 
ЈП"Транснафта"                               
ОРН:  50532000 

 

мале 
вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

48 

Израда елабората 
уградње катодне 
заштите понтона у 
МГО зони складишта 
Лединци са 
уградњом                                     
ОРН:  45442300 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

49 

Израда пројектно 
техничке 
документације (ESD)                           
ОРН:  71242000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

50 

Реконструкција и 
дигитализација ауто 
ваге у складишту МО                         
ОРН:42923230 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар дцембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

51 

Услуге смештаја у 
земљи и 
иностранству                            
ОРН: 55110000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август авг2019   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

52 

Трошкови авио 
карата                        
ОРН: 60400000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август авг2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

53 

Трошкови фиксних 
телефона                                      
ОРН: 64211000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јануар  фебруар феб2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

54 

Трошкови мобилних 
телефона                                      
ОРН: 64212000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јануар  фебруар феб2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

55 

Трошкови преноса 
информација- 
интернет                                        
ОРН: 72400000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар септ2019   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

56    август септембар септ2019   
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Трошкови преноса 
информација-портал                         
ОРН: 324121100 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

57 

Трошкови селидбе                    
ОРН:  МА09 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

58 

Одржавање UPS 
уређаја и 
батеријских пакета 
намењених за 
беспрекидно 
напајање 
комуникационе 
опреме                                           
ОРН:  50312610 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

59 

Одржавање жичане 
ограде око 
Терминала Нови Сад                                 
ОРН:  45340000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

60 
Одржавање 
оптичког 

   
јавна 

набавка 
јун јул септембар   



Page 30 of 77 
 

телекомуникационог 
система                                    
ОРН: 50332000  

 
мале 

вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

61 

Поправка жичане 
ограде, стубова и 
улазне капије на 
МСПА                                        
ОРН:  45340000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

62 

Вибродијагностичка 
контрола и провера 
саосности линијских 
пумпних агрегата                       
ОРН: 50511000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јануар јун децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

63 

Дијагностика и 
сервис 
електромотора                          
ОРН: 50532100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август септембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

64 
Одржавање зелених 
површина 
ОРН:77310000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април август   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

65 

Одржавање система 
катодне заштите                          
ОРН: 71337000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

66 

Сервис исправљача 
акумулаторских 
батерија у 
трафостаници ТНС                      
ОРН: 50532000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

67 

Употреба азотног 
постројења                                
ОРН: 45252200 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

68 

Услуга техничког 
одржавања                              
ОРН: 50700000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

69 
Баждарење 
трансмитера 
притиска и 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

октобар новембар децембар   
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пресостата                               
ОРН: 50433000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

70 

Дијагностика и 
сервис пумпних 
агрегата (линијске 
пумпе, бустер 
пумпе, пумпе за 
зауљену 
канализацију...)                         
ОРН: 50532100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

71 

Испитивање Ех 
опреме                                      
ОРН: 50532000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

72 

Овера мерила 
протока                           
ОРН: 50433000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

73 

Оверавање 
трансмитера 
притиска и 
пресостата                            
ОРН: 50433000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 



Page 33 of 77 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

74 

Одржавање 
котлoвског 
постројења                      
ОРН: 50531100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

75 

Одржавање 
радарских мерила 
нивоа резервоара 
(редовни сервиси и 
баждарење)                                 
ОРН: 50433000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

децембар јануар јануар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Одржавање система 
мерне станице и 
мерила протока                            
ОРН: 50410000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

децембар јануар јануар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

77 

Одржавање стубних 
ТС на траси 
нафтовода                             
ОРН: КА12 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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78 

Одржавање 
хидрантских 
инсталација                                      
ОРН: 50413200 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

79 

Отклањање 
недостатака по 
ревизији 
трафостаница                               
ОРН: 65320000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

80 

Преглед и 
испитивање Еx 
опреме                              
ОРН: 50532000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

81 

Преглед, баждарење 
и издавање 
потребних 
сертификата за 
опрему и мерне 
инструменте и 
уређаје                                            
ОРН: 50433000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

82 

Ремонт 
трансформатора 630 
kVA                                       
ОРН:65320000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

83 

Ремонт 
трансформатора  
8 MVA                                           
ОРН:65320000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

84 

Сервис дизел 
агрегата у 
трафостаници на 
ТНС                                             
ОРН:  50000000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

85 

Сервис хладњака 
линијских пумпних 
агрегата                                    
ОРН: 50000000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

86 

Сервисирање 
баштенског 
трактора, косилице, 
тримера и моторне 
тестере                              
ОРН:  50100000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања 
процењене вредности 

87 

Услуга одржавања и 
сервисирања 
баштенског 
трактора, ротационе 
косачице и моторне 
тестере са рез 
деловима (Споразум 
на 1 годину)                         
ОРН:  50100000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

88 

Услуга одржавања и 
сервисирања 
пољопривредног 
трактора са 
прикључним 
уређајима и 
приколице са рез 
деловима (Споразум 
на годину дана)                         
ОРН:  50100000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

89 

Техничко 
одржавање објеката 
ЈП"Транснафта"                       
ОРН:  50700000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

октобар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

90    јул август септембар   
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Трошкови 
одржавања 
рачунарске опреме                       
ОРН:  50312000 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

91 

Сервисирање 16 
јединица                                       
ОРН:  50530000  

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

92 

Сервисирање клима 
уређаја                                     
ОРН:  50530000   

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

93 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис-- 
ЛАДА НИВА                            
ОРН:  50110000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

94 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис -
-партија АУДИ                              
ОРН:  50110000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар ноембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

95 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис -
-партија ФИАТ                           
ОРН:  50110000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар ноембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

96 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис -
-партија ШКОДА                         
ОРН:  50110000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар ноембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

97 

Трошкови рекламе и 
пропаганде-
пропагандни 
материјал са логом                          
ОРН: 22462000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

98 

Испитивање опреме 
за рад 
(електричарских  
рукавица, чизама, 
индикатора напона, 
дизалица и сл. - два 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април децембар   
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пута годишње)                          
ОРН: 50532000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

99 

Испитивање 
громобранских 
инсталација, отпора 
уземљења и 
еквипотенцијализац
ије и евентуалан 
поправка 
неисправних 
инасталација и 
испитивање 
осветлења, 
микроклиме и 
физичких и 
хемијских штетности                                         
ОРН: 90721800 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

100 

Испитивање и 
поправка (замена 
делова или дела 
инсталације)  
стабилног система 
за гашење пожара на 
Терминалу и у 
Лединцима                                   
ОРН: 50413100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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101 

Испитивање на ХВП, 
сервис и поправка 
ПП апарата   и 
испитивање 
хидраната (два пута 
годишње)                                        
ОРН: 50413200 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

102 

Испитивање паник 
расвете                                     
ОРН: 34990000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

103 

Контрола и сервис 
стабилног система 
за гас детекцију - 
(два пута годишње  - 
шестомесчно) за "М" 
и "Р" зону                                    
ОРН: 50413100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

104 

Контрола и сервис 
стабилног система 
за гас детекцију (два 
пута годишње)  - 
(два пута годишње  - 
шестомесчно) - 
котларница                               
ОРН: 50413100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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105 

Контрола, сервис и 
поправка  стабилних 
система за гашење 
пожара на блок 
станицама и сервер 
салама,"М" и "Р" 
зона у Лединцима, 
Грчкошколска, 
Бјелановићева, 
Терминал, 
котларница, (два 
пута годишње  - 
шестомесчно)                            
ОРН: 50413100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

106 

Одржавање система 
за гашење пожара и  
хидрантских 
инсталација                             
ОРН:50413200  

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

107 

Трошкови 
маркирања робе                                          
OРН: 35121600 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

фебруар март октобар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

108 
Трошкови 
баждарења                      
ОРН:50433000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

фебруар март август   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

109 

Збрињавање 
зауљених вода из 
система технолошке 
канализације на ТНС                          
ОРН:90430000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

фебруар март децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

110 

Услуга одржавања и 
чишћења 
сепаратора 
зауљених вода                       
ОРН:90430000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

111 

Трошкови за услуге 
одржавања ASW 
софтвера                               
ОРН:72260000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар јануар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

112 

Трошкови услуге 
оптимизације 
штампе у ЈП 
Транснафта                      
ОРН:79810000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

фебруар март децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

113    
јавна 

набавка 
јануар фебруар децембар   
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Трошкови 
атестирања                          
ОРН:ФГ14 

 
мале 

вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

114 

Дератизација, 
дезинсекција и 
хемијско 
уништавање корова 
на објектима 
ЈП"Транснафта"                        
ОРН:90921000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март  мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

115 

Трошкови 
дератизације, 
дезинфекције и 
дезинсекције                         
ОРН:90921000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

116 

Трошкови ревизије                   
ОРН: 79212500 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

117 
Ванредни лекарски 
прегледи                                      
ОРН:85121000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар октобар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

118 

Периодични 
лекарски прегледи                                 
ОРН:85121000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август септембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

119 

Израда 
документације за 
ЗОП и БиЗР 
(Планови елаборати  
и сл.)                                           
ОРН: 71340000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јун јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

120 

Трошкови 
геодетског снимања 
нафтовода                       
ОРН: 71250000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

мај јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

121 

Трошкови 
консултантских 
услуга-Актуар                                    
ОРН: 6617100 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

септембар октобар децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

122 
Трошкови годишњег 
надзора ИСО 9001, 

   
јавна 

набавка 
октобар новембар децембар   
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ИСО 14001, ИСО 
18001 и ИСО 50001                                  
ОРН:ГЦ16 

 
мале 

вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

123 

Трошкови 
ресертификације 
стандарда ИСО 
27001                           
ОРН:ГЦ16 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

децембар јануар 
фебруар2

019 
  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

124 

Трошкови 
репрезентације                              
ОРН: 55300000 

 
 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

август септембар септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

125 

Трошкови осталих 
услуга oдржавања                           
ОРН: ФГ14 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

март април децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

126 

Трошкови осталих 
непроизводних 
услуга                                 
ОРН:ФГ14 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јунуар јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

  Радови    
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1 

Приступни пут до 
мерне станице у 
Панчеву - израда 
пројектно техничке 
документације и 
изградња                                         
ОРН: 71242000         
45233120 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

2 

Адаптација 
пословног простора 
на Терминалу Нови 
Сад                           
ОРН:45262700 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

3 

Набавка и замена 
прозора и врата на 
Терминалу Нови Сад                            
ОРН:  44221200; 
44221100 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јул септембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

4 

Уградња колектора 
на манипулативном 
цевоводу складишта 
Лединци                                        
ОРН:45223200  

 

 

 
Отворени 
поступак 

мај јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 



Page 47 of 77 
 

5 

Реконструкција 
АВПР ...са набавком 
и уградњом 3 
пријемна волуметра                               
ОРН: 45223200 

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

6 

Довођење 
манипулативног 
цевовода између М 
и Р зоне у 
функционално 
стање                                      
ОРН: 44162000  

 

 

 
Отворени 
поступак 

јун август децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

7 

Набавка и замена  
зидних и подних 
облога у објекту 
радионице на ТНС                          
ОРН:5000000 

 

 

 
Отворени 
поступак 

април  мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

8 

Разни браварски 
радови                                     
ОРН:45421160 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април  мај децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

9 
Разни грађевински 
радови                                 
ОРН:45000000 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април  мај децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

10 

Разни електро 
радови                             
ОРН:50532000 

 
 

 
Отворени 
поступак 

април  мај децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

11 

Разни мерно-
регулациони радови                     
ОРН:50411000 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредноси 

април  мај децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

12 

Санација/изолација 
споја резервоара и 
темеља                                    
ОРН: 44611600 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредноси 

мај јун август   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

13 

Реконструкција 
пароводног система 
грејања на Мерној 
станици Панчево 

 

 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредноси 

јун јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

14 

Санација кровне 
конструкције 
управне зграде на 
Мерној станици 

 
 

 

Јавна 
набавка 

мале 
вредноси 

мај јун август   
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Панчево                          
ОРН:45223200 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

15 

Изградња стабилног 
система за 
аутоматску дојаву 
гашење пожара у 
сервер сали (Нови 
Сад)                                                 
ОРН:45343000 

 

 

 

јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Ред
ни 

број 

Предмет 
набавке/ОРН 

Процењена 
вредност 

Планирана седства у 
буџету /фин.плану (без 

ПДВ-а) Врста 
поступка 

Оквирни датуми 

НАПОМЕНА 
Износ                                

(без ПДВ-а/са 
ПДВ-ом) 

Конто 
Покретање 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
уговора 

  УКУПНО    

  Добра    

1 

Прибављање 
земљишта за 
изградњу 
приступног пута до 
МС Панчево 
(вредност са порезом 
на пренос апсолутних 
права)                                           
ОРН:71242000 

 

 

 
Члан 7. 
став 1. 

тачка 15) 
мај јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

2 

Експропријација 
парцела на траси 
нафтовода  
(вредност са порезом 
на пренос апсолутних 
права)                       
ОРН:70122000 

 

 

 
Члан 7. 
став 1. 

тачка 15) 
април јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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3 

Утрошак остале 
енергије                                      
ОРН:9324000 

 
 

 
Чл 7.   

став 1.                             
тачка 1) 

јануар јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

4 

Набавка 
електричних апарата                                        
ОРН: 39710000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

5 

Набавка ручног 
хидрауличног 
виљушкара                                 
ОРН: 42415110  

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
септембар септембат новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

6 

Вишефункцијски 
процесни 
калибратор 
симулатор и 
мултиметар                              
ОРН:34150000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

7 

Остали режијски 
материјал (инвентар 
кабинета)                                     
ОРН:31000000 

 

 

 
Члан 

39.став 2 
фебруар фебруар април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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8 

Остали режијски 
материјал (инвентар 
кухиње, чаше,шоље)                  
ОРН: 39220000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
фебруар фебруар април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

9 

Остали режијски 
материјал 
(потрошни 
материјал,крпе,сунђ
ери....)                                          
ОРН: 39220000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
фебруар фебруар април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

10 

Остали режијски 
материјал 
(потрошни 
материјал, крпе, 
сунђери,...)                                        
ОРН: 39220000 

 

 

 
Члан 

39.став 2 
јануар  април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

11 

Остали режијски 
материјал 
(системска)- табла 
од плуте са 
алуминијумским 
рамом                            
ОРН:30192170  

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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12 

Остали режијски 
материјал 
(системска)-дрвени 
рам за слике А4 
формат                                      
ОРН: 39298200 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

13 

Трошкови визит 
карти                       
ОРН:ТА23 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

14 

Средства за заштиту 
од инсеката и 
неселективни 
хербицид                                 
ОРН:24452000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

15 

Средства за 
одржавање 
аутомобила - уља, 
мазива и хемикалије                         
ОРН:09210000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
септембар септембар октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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16 

Средства за рад 
котловског 
постројења (со, 
средство за 
издвајање 
кисеоника из воде, 
средство за 
повећање PH 
вредности воде)                          
ОРН:24962000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

17 

Материјал за 
одржавање зелених 
површина                               
ОРН: 16160000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

18 

Отирачи за објекат 
ватрогаснице                            
ОРН: 39530000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
септембар септембар октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

19 

Потрошни санитарни 
материјал                               
ОРН:44411000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

20 

Разни алат 
(браварски, 
електричарски....)                      
ОРН:44510000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

21 

Средства за заштиту 
животне средине 
(адсорбери, 
упијајуће крпе)                                        
ОРН: 39542000  

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

22 

Резервни делови за 
систем централног 
грејања                                    
ОРН:39715210 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
јул јул октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

23 

Резервни делови за 
Ех опрему                           
ОРН:34913000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

24 

Израда натписа, 
знакова и табли 
упозорења                                
ОРН:31523200 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

25 

Набавка ПП 
средстава (навлаке, 
ПП апарате и остала 
ПП опрема)                  
ОРН: 44480000 

 

 

 
Члан 

39.став 2 
септембар септебар август   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

26 

Набавка и монтажа 
тракастих завеса у 
објекту 
ватрогаснице                  
ОРН:39515100 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

27 

Набавка и насипање 
камена на блок 
станицама                                 
ОРН: 44910000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
април април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

28 

Трошкови за воду                   
ОРН:41110000 

 
 

 
Чл 7.  

став 1.                     
тачка 1) 

јануар фебруар децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

29 

Решавање 
пословног простора 
у Новом Саду 
(вредност са 
порезом на пренос 
апсолутних права)                 
ОРН:70120000 

 

 

 
Члан 7. 
став 1. 

тачка 15) 
септембар октобар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

30 
Резервни делови за 
котларнице                              
ОРН: 34913000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
јул август октобар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

31 

Набавка дисајне, 
сигурносне, 
дренажне и остале 
арматуре и опреме                                   
ОРН:42131147 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јул август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

  Услуге   

1 

Трошкови накнада 
по уговору о делу-
Комисија за ревизију 

 
 

 чл. 7 јануар јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

2 

Трошкови 
поштарине                  
ОРН:22410000 

 
 

 
Чл 7. став 

1.                     
тачка 1) 

јануар јануар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

3 

Трошкови 
транспортних услуга                   
ОРН:MA09  

 
  Члан 39. 

став 2 
фебруар фебруар март   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

4 

Ангажовање 
дизалице и 
виљушкар                              
ОРН: 
42414000;42415110  

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

5 

Одржавање система 
централног грејања 
објеката                                  
ОРН:50720000 

 

 

 
Члан 

39.став 2 
август август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

6 

Прање прозора, 
расветних тела и 
чишћење олука                       
ОРН: FF01  

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

7 

Израда капа за 
стационажне 
стубове на ДН-2                                      
ОРН:5000000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
април април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

8 

Контрола 
исправности 
трансформаторског 
уља                                        
ОРН:50532200 

 
 

 
Члан 

39.став 2 
октобар октобар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

9 
Контрола 
исправности уља 

   
Члан 39. 

став 2 
јун јун август   
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Флуид 125                       
ОРН:71731000 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

10 

Одржавање машина 
за прање са топлом 
водом                                         
ОРН:71631100 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

11 

Сервис исправљача 
акумулаторских 
батерија у 
енергетској сали 
ТНС                                    
ОРН:50532000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

12 

Услуга 
суперконтроле 
заваривања                              
ОРН:45262680 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
јул јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

13 

Атестирање, сервис 
и поправка 
експлозиометра, 
алкохолметра, фото 
опреме (два пута 
годишње) 
ОРН:50410000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

14 

Атестирање, сервис 
и поправка 
експлозиометра                          
ОРН:50410000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

15 

Демонтажа и 
уклањање 
исправљачке 
секције на МСПА                                     
ОРН:50000000 

 

 

 
Члан 

39.став 2 
мај мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

16 

Одржавање ПП 
пумпне станице                                
ОРН:50000000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
март март април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

17 

Одржавање система 
за расвету 
(демонтажа старих и 
набавка и монтажа 
нове ЛЕД расвете)                                   
ОРН: 71318100 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

18 
Одржавање 
хидрофорског 

   
Члан 39. 

став 2 
март март април   
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постројења у 
Грчкошколској                         
ОРН:50000000 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

19 

Укопавање 
стационажних 
стубова                        
ОРН: 50000000 

 
 

 
Члан 

39.став 2 
мај мај јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

20 

Услуга одржавања и 
сервисирања 
мотора за чамац са 
резервним 
деловима (Споразум 
на годину дана)                                         
ОРН:50000000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

21 

Одржавање 
телефонске 
централе и 
телефонских 
инсталација                             
ОРН:50334110 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јул јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

22 

Трошкови за 
одржавање 
телефонских 
централа                                 
ОРН:50334110 

 

 

 
Члан 

39.став 2 
јун јун јул   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

23 

Трошкови за 
одржавање факс 
апарата                                 
ОРН:50000000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

24 

Трошкови за 
одржавање 
фотокопир апарата 
ОРН:50313200 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

25 

Трошкови за 
одржавање 
мобилних телефона 
ОРН:50330000        

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

26 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-прање                 
ОРН:50112300 

 

 

532960 
Члан 

39.став 2 
јун јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

27 
Одржавање камиона 
и припадајуће 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
април април јун   
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дизалице                     
ОРН:50100000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

28 

Трошкови ГПС 
услуге                
ОРН:50330000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2 
фебруар фебруар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

29 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис -
- ТРАКТОР                                     
ОРН:50110000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

30 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис -
-ВАТРОГАСНО 
ВОЗИЛО                  
ОРН:50110000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

31 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-сервис -
-ЗАСТАВА КАМИОН                         
ОРН:50110000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

32 

Трошкови закупа                       
ОРН: ПА02 

 
 

 
Члан 7. 
став 1. 

тачка 15) 
јул јул децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

33 

Трошкови закупа 
пословног простора                    
ОРН: ПА02 

 
 

 
Члан 7. 
став 1. 

тачка 15) 
јануар јануар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

34 

Испитивање пенила                 
ОРН:50413200 

 
 

 
Члан 

39.став 2 
септембар септембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

35 

Уговор (на 
годишњем нивоу) за 
повезивање сигнала 
са ватродојавне 
централе у  
Грчкошколској 7. са 
call центром 
дежурног оператера 
(24h)                        
ОРН: 50413200 

 

 

 
Члан 39. 

став 2 
април април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности  

36 
Трошкови накнада 
за коришћење 

   Чл 7. јануар јун децембар   
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аутопута                
ОРН:79941000 

 
 став 1.                     
тачка 1) 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

37 

Трошкови 
комуналних услуга                                        
ОРН:65000000 

 
 

 
Чл 7.  

став 1.                     
тачка 1) 

јануар јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

38 

Трошкови 
адвокатских услуга                                        
ОРН:79100000 

 
 

 Члан 7. 14) јануар јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

39 

Уговор за 
одржавање 
софтвера за БиЗР на 
годишњем нивоу 
ОРН:72227000 

 

 

 
Члан 39.        

став 2 
мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

40 

Трошкови услуга 
димничара                             
ОРН:9091500 

 
 

 
Чл 7.  

став 1.                     
тачка 1) 

јануар јун децембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

41 
Услуге вештака и 
процене вредноси                      
ОРН:79100000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2  
  

јун јул децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

42 

Трошкови 
регистрације 
аутомобила                                
ОРН:МА04 

 

 

 
Чл 7.   

став 1.                     
тачка 1) 

март јун новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

43 

Трошкови техничких 
прегледа путничких 
аутомобила                              
ОРН:71632000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2  
  

март јун новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

44 

Трошкови огласа у 
штампи и другим 
медијима -тендери                        
ОРН:79341000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2  
  

јануар јун децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

45 

Трошкови за 
паркирање 
службених возила                                      
ОРН:03712400 

 
 

 
Чл 7.  

став 1.                     
тачка 1) 

јануар јун децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

46 

Трошкови  огласа у 
штампи и другим 
медијима                            
ОРН:79341000 

 
 

 
Чл 7.  

став 1.                     
тачка 1) 

јануар јун децембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

47 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области топ 
менаџмента                          
ОРН:80510000;                        
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

48 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области управљања 
људским ресурсима                           
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

49 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области интерне 
ревизије                                  
ОРН:80510000;                     
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

50 
Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 

   
Члан 39. 

став 2  
  

април јул октобар  
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области јавних 
набавки                                   
ОРН:80510000;                           
80522000 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

51 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области 
финансијско 
економских послова                     
ОРН:80510000;                       
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

март јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

52 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области правних 
послова                                     
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

март јул децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

53 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области развоја и 
инвестиција                           
ОРН:80510000;                         
80522000 

 

 

  фебруар јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања 
процењене вредности 

54 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области транспорта                  
ОРН:80510000;                                   
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

55 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области 
складиштења               
ОРН:80510000;                              
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

56 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области ЗОП                          
ОРН:80510000;                           
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
март јул децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

57 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области БиЗР                          
ОРН:80510000;                             
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

март јул децембар  
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

58 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области ИТ                             
ОРН:80510000;                           
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јул новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

59 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области менаџмента 
квалитетом                                
ОРН:80510000;                        
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
април јул новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

60 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области 
безбедности                    
ОРН:80510000;                         
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април јул октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

61 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области ЗЖС                           

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јул новембар   
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ОРН:80510000;                         
80522000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

61 

Обуке, семинари, 
конференције, 
симпозијуми из 
области трговине                       
ОРН:80510000;                         
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
мај јул новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

62 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: 
конференције за 
менаџере                              
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

63 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: Valve 
World Expo                                 
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

септембар септембар октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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64 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству из 
области права                        
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
фебруар март април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

65 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: Oil 
Terminal conference 
ОРН:80510000;                           
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

новембар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

66 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: 
StocExpo Europe                      
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

март март април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

67 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 

   
Члан 

39.став 2   
јун јун јул   
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иностранству: 
Pipeline conference                    
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

68 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: Valve 
World Expo                           
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

децембар децембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

69 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству из 
области ЗОП и БиЗР                     
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

70 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству из 
области 
информационих 
технологија - Цебит                    

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

мај мај јун   
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ОРН:80510000;                            
80522000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

71 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: 
Стручна обука за 
постојеће камере 
"Indigo vision" 
система видео 
надзора на 
Терминалу Нови Сад 
са издавањем 
сертификата за 
коришћење и 
одржавање камера                   
ОРН:80510000;                              
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

март март април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

72 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: 
Међународни сајам 
нафте и гаса                            
ОРН:80510000;                           
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
јун јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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73 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: 
Међународна 
конференција и 
сајам о обновљивим 
изворма енергије и 
енергетској 
ефикасности                              
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

74 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: 
Стручна обука за 
"Isoil" опрему: 
волуметријско 
мерило  и flow 
computer Vega II са 
издавањем 
међународно 
признатог 
сертификата за 
коришћење и 
одржавање 
предметне опреме                                          
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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75 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: Сајам 
технике - Хановер                   
ОРН:80510000;                       
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Обуке, семинари, 
конференције, 
сајмови и 
симпозијуми у 
иностранству: Tank 
Storage Germany                      
ОРН:80510000;                        
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Саветовање 
економиста - Будва                           
ОРН:80510000;                    
80522000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Међународна 
нафтно гасна 
конференција - 
Хрватска (ХУНИГ)                             
ОРН:80510000;                        
80522000 

 

 

 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Тренинг - Основе 
нафтно гасне 
индустрије - Лондон                     
ОРН:80510000;                      
80522000 

 

 

 
Члан 

39.став 2   
октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Тренинг - Енерџи 
делта инситут - 
Холандија                                
ОРН:80510000;                          
80522000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

76 

Семинар у 
организацији Союза 
нефтегазопромышл
ен- ников России                            
ОРН:80510000;                            
80522000 

 
 

 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

 

Датум усвајања: 07.03.2018.  

 

                                                                М.П. 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО 

 

Бранко Јокић, дипл. инж. маш. 

 


