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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

                

                

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред 
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 
Пок.                 

поступка 
Закљ.                

уговора 
Изврш.              
уговора 

  УКУПНО  

  Добра  

1 

Канцеларијски 
намештај                                     
ОРН: 39130000 

 
 

02300 Отворени поступак мај јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

2 

Канцеларијски 
намештај за пословни 
простор у Новом Саду                                    
ОРН: 39130000 

 
 

02303 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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3 

Набавка 
електромотора за 
пумпе за зауљену 
канализацију и пумпу 
у резервоару 
технолошке 
канализације                             
ОРН: 31161000  

 

 

02300 Отворени поступак април јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

4 

Набавка линијског 
пумпног агрегата 
(пумпа, 
хидродинамичка 
спојница и 
електромотор)                           
ОРН:31161000, 
42122000,  44167100  

 

 

02300 Отворени поступак август октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

5 

Набавка и уградња 
радарских мерила на 
Tерминалу Нови Сад 
за складишне 
резервоаре А 5502 и А 
5504                                       
ОРН: 
38420000,38115000 

 

 

02300 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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6 

Набавка, уградња и 
инсталирање опреме и 
софтвера аутоматског 
система за праћење 
отпреме горива и 
аутоматском израдом 
отпремних докумената                              
ОРН:48921000  

 

 

02300 Отворени поступак мај јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

7 

Набавка и уградња 
опреме за расвету 
према постојећем 
елаборату у 
складишту Лединци 
ОРН: 31500000 

 

 

02720 Отворени поступак мај јул август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

8 

Набавка и уградња 
опреме за подно 
пуњење аутоцистерни 
на АВП у складишту 
Лединци                                                
ОРН: 34133100, 
50514100  

 

 

02730 Отворени поступак јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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9 

Набавка и уградња 
опреме према 
елаборату, система за 
паник расвету у Р зони 
складишта Лединци                                      
ОРН: 34993100, 
31527200 

 

 

02730 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

10 

Набавка и уградња 
опреме пумпне 
станице у Р - зони 
према елаборату ОРН: 
42122000 

 

 

02300 Отворени поступак мај јул август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

11 

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

 

 

02300 Отворени поступак мај јул август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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12 

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

 

 

02300 Отворени поступак јун август октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

13 

Набавка активне 
мрежне опреме за 
локације ЈП 
Транснафта                                
ОРН: 32420000 

 

 

02300 Отворени поступак март мај јул    

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

14 

Набавка серверске ИТ 
опреме                                        
ОРН: 30200000 

 
 

02300 Отворени поступак јул септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

15 

Бежични уређаји и 
уређаји за повезивање 
удаљених локација                                  
ОРН: 42990000 

 

 

01100 Отворени поступак април јун јул    

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 



Страница 6 од 102 
 

16 

Путничко возило-2 
комада                                      
ОРН: 34100000 

 

 

02300 Отворени поступак март аптил јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

17 

Путничко возило-1 
комад                                      
ОРН: 34100000 

 

 

02300 Отворени поступак март аптил јун   
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

18 

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

 

 

514000 Отворени поступак мај јун октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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19 

Двоусисно радно коло                                  
ОРН: 42122000 

 
 

514100 Отворени поступак април јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

20 

Трошкови електричне 
енергије                                     
ОРН:09310000 

 

 

513000 Отворени поступак јануар март март 2020  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

21 

Трошкови природног 
гаса                                               
ОРН: BA09 

 
 

513200 Отворени поступак април јун јун 2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

22 

Трошкови технолошке 
паре                                            
ОРН: KA15 

 

 

513210 Отворени поступак април јун јун 2019   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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23 

Набавка горива                           
ОРН: 09130000, 
09134200 

 
 

513110 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

24 

Набавка ИТ резервних 
делова и тонера за 
штампаче                                           
ОРН: 30200000 

 

 

514100 Отворени поступак јун август октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

25 

Трошкови коришћења 
SAP софтверских 
лиценци                                   
ОРН: ЈА02 

 

 

539930 Отворени поступак јун август децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

26 

Трошкови коришћења 
Мicrosoft софтверских 
лиценци                            
ОРН: ЈА02  

 

 

539930 Отворени поступак мај јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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27 

Трошкови коришћења 
DMS софтверских 
лиценци                                        
ОРН: ЈА02 

 

 

539930 Отворени поступак јун август децембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

28 

Трошкови коришћења 
лиценци система за 
откривање рањивости 
информационог 
система                                        
ОРН: ЈА02 

 

 

539930 Отворени поступак јун август децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

29 

Набавка и уградња 
клима уређаја                             
ОРН: 39717200 

 
 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

30 

Набавка и уградња 
новог 
трансфoрматора за 
блок станицу са 
уградњом мерног 
места                         
ОРН: 31170000  

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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31 

Испорука и замена 
акумулаторских 
батерија у 
трафостаници на 
Терминалу Нови Сад                          
ОРН: 39290000, 
31430000 

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

32 

Возило - квадрицикл 
на електрични погон                          
ОРН: 34144900  

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

33 

Набавка и уградња 
уређаја за уштеду 
активне електричне 
енергије                         
ОРН: 42990000  

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
август септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

34 

Софтвер за крајње 
кориснике (Nitro pdf, 
ABBY Fine 
Reader,...)ОРН: ЈА02 

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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35 

Набавка јавних ИП 
адреса са 
одржавањем                          
ОРН: 32412110 

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
август септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

36 

Остали режијски 
материјал (инвентар 
кабинета)                                     
ОРН:31000000 

 
 

512290 
Јавна набавка 
мале вредноси 

фебруар март април  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

37 

Остали режијски 
материјал (кухуњски 
инвентар, хемија 
посуђе)             
ОРН: 39220000 

 

 

512290 
Јавна набавка 
мале вредноси 

фебруар фебруар април  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

38 

Остали режијски 
материјал (кухињски 
инвентар, хемија и 
посуђе)                                     
ОРН: 39220000 

 
 

512290 
Јавна набавка 
мале вредноси 

фебруар март април  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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39 

Остали режијски 
материјал (потрошни 
материјал за кухиње 
ЈП Транснафта)                                        
ОРН: 39220000 

 

 

512290 
Јавна набавка 
мале вредноси 

фебруар март април  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

40 

Остали режијски 
материјал (инвентар и 
потрошни материјал 
Београд)                                       
ОРН: 39220000 

 

 

512290 
Јавна набавка 
мале вредноси 

фебруар март април  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

41 

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

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар децембар     

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

42 

Набавка нових гас 
детектора                                   
ОРН: 38431100 

 

 

02730 
Јавна набавка 

мале вредности 
јун август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 



Страница 13 од 102 
 

43 

Опрема за ВоИП и 
телефонију                             
ОРН:45314100 

 

 

02300 
Јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул    

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

44 

Трошкови 
канцеларијског 
материјала                                      
ОРН: 30192000 

 

 

51220 
Јавна набавка 

мале вредности 
новембар децембар 

новембар 
2019 

 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

45 

Средства за 
одмашћивање и 
чишћење                                     
ОРН:09211100 

 
 

512330 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул     

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

46 

Средства за 
подмазивање                           
ОРН:09211000 

 
 

512330 
Јавна набавка 

мале вредности 
април јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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47 

Средства техничке 
хемије                                           
ОРН:24960000 

 
 

512330 
Јавна набавка 

мале вредности 
октобар новембар децембар     

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

48 

Потрошни материјал 
за браварске, елктро и 
инструментационе 
радове                                              
ОРН: 31000000 

 
 

512390 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

49 

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

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
март мај новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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50 

Резервни делови за 
електричне актуаторе                       
ОРН:42961000 

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

51 

Резервни делови за 
котларнице                              
ОРН: 34913000 

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

52 

Резервни делови за 
мерне системе 
(мерила протока, 
аутоматски узоркивач, 
радарска мерила 
нивоа)                                       
ОРН: 38420000 

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
март април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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53 

Резервни делови за 
процесни 
телекомуникациони 
систем                                         
ОРН: 32524000 

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
август септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

54 

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

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

55 

Резервни делови за 
систем централног 
грејања                                    
ОРН:39715210 

 

 

51400 
Јавна набавка 

мале вредности 
јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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56 

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

 

 

514000 
Јавна набавка 

мале вредности 
фебруар март мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

57 

Резервни делови за 
инструментациону 
опрему                                          
ОРН: 38570000 

 

 

514100 
Јавна набавка 

мале вредности 
март април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

58 

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

 

 

514100 
Јавна набавка 

мале вредности 
март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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59 

Резервни делови за 
машинску опрему                     
ОРН: 34913000 

 
 

514100 
Јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

60 

Резервни делови за Ех 
опрему                           
ОРН:34913000 

 
 

51410 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

61 

Резервни делови за 
мерне инструменте                    
ОРН: 38420000 

 

 

514100 
Јавна набавка 

мале вредности 
март април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

62 

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

 

 

515120 
Јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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63 

Набавка ХТЗ опреме 
ОРН: 18143000 

 
 

515120 
Јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

64 

Набавка ХТЗ опреме и 
друге опреме за БиЗР -
транспорт и 
одржавање (убацити и 
резервно пуњење за 
ормариће прве 
помоћи и траке 
упозорења)                         
ОРН: 18143000 

 

 

515120 
Јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

65 

Пенило за гашење 
пожара за Лединце и 
Терминал                                    
ОРН: 35111520  

 

 

515120 
Јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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66 

Пакетићи за нову 
годину                                            
ОРН: EA02  

 
 

529990 
Јавна набавка 

мале вредности 
октобар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

67 

Трошкови часописа и 
стручне литературе 
ОРН: 22213000  

 

 

559930 
Јавна набавка 

мале вредности 
март јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

68 

Трошкови ауто гума са 
услугом замене 
ОРН:34351100 

 

 
51510; 
532980 

Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

69 

Набавка и насипање 
камена на Терминалу 
Нови Сад                                 
ОРН: 44910000 

 
 

532010 
Јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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70 

Набавка контејнера и 
канти за збрињавање 
отпада                           
ОРН:44613700, 
39224330  

 

 

539980 
Јавна набавка 

мале вредности 
март април мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

  

  Услуге  

1 

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

 

 

02720 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 

 

 

02620 Отворени поступак август октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 



Страница 22 од 102 
 

3 

Ледобран у 
Лединцима -израда 
пројектно техничке 
документације                         
ОРН: 71242000 

 

 

02720 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 

 

 

02620 Отворени поступак септембар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

5 

Складиште деривата у 
Панчеву - израда 
планске и техничке 
документација                                       
ОРН: 71242000 

 

 

02620 Отворени поступак септембар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 



Страница 23 од 102 
 

6 

Идејни пројекат за 
праћење потрошње 
енергије и енергената 
и имплементација са 
посебним освртом на 
унапређење мерно 
информационог 
система                           
ОРН: 71242000 

 

 

014 Отворени поступак јун август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

7 

Израда техничког 
решења за 
имплементацију видео 
зида за контролну 
собу са процесорском 
јединицом за 
управљање                           
ОРН:71242000 

 

 

02300 Отворени поступак август октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

8 

Уградња радарских 
мерила на А5501 и 
А5503                                    
ОРН: 38115000 

 

 

02300 Отворени поступак јул септембар  новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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9 

Снимање 
интелигентним 
крацером стања нове 
деонице нафтовода 
ДН-1 у зони аутопута 
Е-75                              
ОРН:45232000 

 

 

02300 Отворени поступак авугст октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

10 

Израда елабората 
оправданости 
имплементација 
контроле приступа у 
''процесним салама'' 
ЈП Транснафта 
Панчево                          
ОРН:71242000 

 

 

02300 Отворени поступак март мај јул  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

11 

Израда пројектно 
техничке 
документације 
аутоматизације у 
главној 
манипулативној 
пумпној станици 
(ГМПС)                        
ОРН:71242000 

 

 

02790 Отворени поступак септембар новембар децембар  
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

12 

Израда пројекта 
примењених 
хидрогеолошких 
истражиовања са 
прибаљањем 
одобрења од ресорног 
Покрајинског 
Секретаријата и 
копање бунара у 
складу са 
хидроеолошким 
резултатима               
ОРН:71242000 

 

 

02790 Отворени поступак август октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

13 

Реконструкција 
система даљинског 
управљања са 
набавком и заменом 
ПЛЦ контролера             
ОРН: 38820000, IA13 

 

 

02730 Отворени поступак август октобар новембар  
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

14 

Довођење видео 
надзора у 
функционално стање                         
ОРН:32323500 

 

 

02720 Отворени поступак март мај јул    

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

15 

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

 

 

02790 Отворени поступак мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

16 

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

 

 

01200 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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17 

Продужавање услуга 
одржавања софтвера 
за креирање 
резервних копија и 
удаљене репликације                                                 
ОРН: 72267100 

 

 

01200 Отворени поступак јун август октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

18 

Вишегодишње 
одржавање и 
претплата за софтвер 
за надзор мрежне 
инфраструктуре                                                 
ОРН: 72241000 

 

 

01200 Отворени поступак јул септембар  новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

19 

Софтверско решење 
за енкрипцију                                            
ОРН: 72262000  

 

 

01200 Отворени поступак мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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20 

Обезбеђење квалитета 
имплементације САП 
ЕРП система Фаза 4                                   
ОРН: 72241000 

 

 

01200 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

21 

Пројекат 
имплементације ЕРП 
система - 
Оптимизација 
имплементираних 
модула                                    
ОРН: 72241000 

 

 

01200 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

22 

Трошкови премије 
добровољног 
здравственог 
осигурања запослених                                 
ОРН: 66512000 

 

 

52992 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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23 

Интервентно 
одржавање нафтовода  
- грађевински радови 
(оквирни споразум за 
2019. i 2020)                        
ОРН:  50000000   

 

 

532100 Отворени поступак јануар март децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

24 

Интервентно 
одржавање нафтовода  
- машинско монтажни 
радови  и одржавање 
ХДПЕ и оптичког кабла 
(оквирни споразум за 
2018. i 2019.)                              
ОРН:  50000000   

 

 

532100 Отворени поступак јануар март децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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25 

Услуга интервентног 
одржавања (Споразум 
на 2 године)                         
ОРН:  50000000   

 
 

532010 Отворени поступак април јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

26 

Испитивање Ех 
опреме                                      
ОРН: 50532000 

 
 

532100 Отворени поступак април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

27 

Преглед и испитивање 
Еx опреме                                
ОРН: 50532000 

 
 

532100 Отворени поступак април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

28 

Испитивање Ех 
опреме (Терминал, 
Блок станице, МС 
Панчево, Лединци)                       
ОРН: 50532000 

 

 

532100 Отворени поступак април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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29 

Одржавање система 
видео надзора                                   
ОРН:  50000000   

 

 

532100 Отворени поступак март  јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

30 

Услуга одржавања и 
сервисирања видео 
техничког надзора                     
ОРН: 32323500 

 

 

532100 Отворени поступак април јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

31 

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

 

 

532010 Отворени поступак април јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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32 

Трошкови физичко 
техничког обезбеђења            
ОРН:  79710000 

 

 

539100 Отворени поступак април јун јун 2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

33 

Трошкови ангажовања 
ватрогасне бригаде- 
Терминал НС и 
трошкови ангажовања 
ватрогасне бригаде-
Лединци                                      
ОРН:  75251000 

 

 

539900 Отворени поступак мај јул јул 2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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34 

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

 

 

539910 Отворени поступак април јун јун 2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

35 

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

 

 

539910 Отворени поступак март мај мај 2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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36 

Ангажовање 
овлашћене куће у 
случају потребе за 
реаговањем у циљу 
спречавања загађења 
на СкПГЛ - оквирни 
споразум на две 
године  
ОРН:  90720000  

 

 

539980 Отворени поступак мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

37 

Ангажовање 
овлашћене куће у 
случају потребе 
 за реаговањем у 
циљу спречавања 
загађења 
 - оквирни споразум на 
две године                 
ОРН:  90720000  

 

 

539980 Отворени поступак август октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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38 

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  

 

 

539980 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

39 

Истражни радови и 
уградња пијезометара 
на местима акцидента                           
ОРН: 90720000  

 

 

539980 Отворени поступак април јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

40 

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

 

 

539980 Отворени поступак септембар новембар  децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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41 

Трошкови за услуге 
одржавања DMS 
система                                       
ОРН:  72260000 

 
 

550600 Отворени поступак јун август децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

42 

Трошкови за услуге 
одржавања SAP 
система                                        
ОРН:  72260000 

 
 

550600 Отворени поступак септембар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

43 

Трошкови услуга 
одржавања 
системског и 
клијентског софтвера                             
ОРН:  72260000 

 

 

550600 Отворени поступак фебруар април децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

44 

Трошкови чишћења 
пословних просторија                                   
ОРН:  90919200 

 
 

500930 Отворени поступак новембар јануар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

45 

Трошкови 
консултантских 
услуга-корпоративни 
агент                                                   
ОРН: 71243000 

 

 

550960 Отворени поступак мај јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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46 

Трошкови 
консултантских 
услуга- Моделовање 
процеса у оквиру 
функције за 
финансијско 
економске послове                                
ОРН:71621000 

 

 

550960 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

47 

Трошкови 
консултантских 
услуга-Израда 
трошковног модела 
организације Функције 
за складиштење                                  
ОРН: 71621000 

 

 

550960 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

48 

Трошкови 
консултантских 
услуга- тренинзи за 
подршку 
корпоративизацији                                   
ОРН: 71243000 

 

 

550960 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

49 

Трошкови 
консултантских 
услуга- кабинет и 
трговина                                  
ОРН: 71621000 

 

 

550960 Отворени поступак мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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50 

Трошкови 
консултантских 
услуга-порески 
саветник 
складиштење                                  
ОРН: 71621000 

 

 

550960 Отворени поступак јул септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

51 

Трошкови 
консултантских 
услуга-процена 
капитала                             
ОРН: 71621000 

 

 

550960 Отворени поступак март мај август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

52 

Осигурање имовине - 
пожар и лом - 
складиште у 
Лединцима                           
ОРН:  66510000 

 

 

5502030 Отворени поступак април јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

53 

Трошкови премије 
осигурања имовине - 
пожар и лом                            
ОРН:  66510000 

 

 

552030 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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54 

Осигурање прекида 
рада услед наступања 
ризика пожара и/или 
лома машина 
транспортног система 
или складиштима ЈП 
Транснафта Панчево                         
ОРН:  66510000 

 

 

552040 Отворени поступак септембар октобар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

55 

Осигурање из 
одговорности из 
делатности 
складиштара за штете 
на роби (сировој 
нафти и дериватима 
нафте), коју ЈП 
Транснафта 
складишти у својим 
складиштима за трећа 
лица    ОРН:  66510000 

 

 

552050 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

56 

Осигурање од 
одговорности за штете 
које настану трећим 
лицима у току превоза 
опасних материја кроз 
нафтовод и 
припадајуће 
резервоаре те у 
складишту деривата 
нафте Лединци                           
ОРН:  66510000 

 

 

552050 Отворени поступак септембар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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57 

Трошкови премије 
осигурања запослених                           
ОРН:  66510000 

 
 

552060 Отворени поступак март мај јул  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

58 

Осигурање евро 
дизела у складишту  
Лединци ЈП 
Транснафта Панчево-
обавезне резерве                             
ОРН:  66510000 

 

 

552070 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

59 

Осигурање сирове 
нафте на ТНС-
обавезне резерве                            
ОРН:  66510000 

 

 

552070 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

60 

Осигурање евро 
дизела у складишту 
Лединци ЈП 
Транснафта Панчево-
наша роба                             
ОРН:  66510000 

 

 

552071 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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61 

Трошкови премије 
осигурања каско 
моторна возила                          
ОРН:  66510000 

 

 

552200 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

62 

Трошкови премије 
осигурања моторна 
возила - основно                          
ОРН:  66510000 

 

 

552210 Отворени поступак септембар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

63 

Интервентно 
одржавање стубних 
трафо станица, трафо 
станице на ТНС и 
друге електро опреме 
у погону (оквирни 
споразум за 2019. i 
2020.)                                
ОРН:  50532000 

 

 

532010 Отворени поступак јануар  март децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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64 

Дијагностика и сервис 
електромотора                          
ОРН: 50532100 

 

 

532100 Отворени поступак јул август септембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

65 

Израда техничке 
документације за 
напонску анализу 
паровода са 
прорачуном сила у 
ослонцима на 
Терминалу Нови Сад                                
ОРН:  71242000 

 

 

02620 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

66 

Снимање 
референтних тачака 
темеља 4 резервоара 
са израдом елебората 
на Терминалу Нови 
Сад                                 
ОРН:  71242000 

 

 

02720 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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67 

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

 

 

02300 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

68 

Слушалице-
надоградња радио 
уређаја (слушалица + 
микрофон) у Ex 
изведби канализацију                               
ОРН: 32342100, 
32341000  

 

 

02300 
јавна набавка 

мале вредности 
март април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

69 

Услуге смештаја у 
земљи и иностранству                            
ОРН: 55110000 

 

 
529420; 
529500 

јавна набавка 
мале вредности 

јул август децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

70 

Трошкови авио карата                        
ОРН: 60400000 

 

 

529600 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 



Страница 44 од 102 
 

71 

Трошкови фиксних 
телефона                                      
ОРН: 64211000 

 

 

531010 
јавна набавка 

мале вредности 
јануар  фебруар феб2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

72 

Трошкови мобилних 
телефона                                      
ОРН: 64212000 

 

 

531010 
јавна набавка 

мале вредности 
јануар  фебруар феб2019  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

73 

Трошкови преноса 
информација- 
интернет                                        
ОРН: 72400000 

 

 

531100 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

74 

Трошкови преноса 
информација-портал                         
ОРН: 324121100 

 

 

531100 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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75 

Трошкови селидбе                    
ОРН:  МА09 

 
 

531190 
јавна набавка 

мале вредности 
март април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

76 

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

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

77 

Oспособљавање 
исправљача 110V у 
трафостаници на 
Терминалу Нови Сад                                         
ОРН:  31153000  

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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78 

Одржавање пословне 
зграде Бјелановићева 
бр 2                                         
ОРН:  IA36  

 

 

532000 
јавна набавка 

мале вредности 
март март мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

79 

Одржавање система 
централног грејања 
објеката                                  
ОРН:50720000 

 

 

532000 
јавна набавка 

мале вредности 
август август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

80 

Одржавање оптичког 
телекомуникационог 
система                                    
ОРН: 50332000  

  
532010 

јавна набавка 
мале вредности 

јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

81 

Ревизија 
трафостаница                                
ОРН: 50332000  

 

 

532000 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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82 

Вибродијагностичка 
контрола и провера 
саосности линијских 
пумпних агрегата                       
ОРН: 50511000 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
март април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

83 

Испитивање стања 
корита реке Тисе, код 
Титела, у зони 
подводног прелаза 
нафтовода                        
ОРН: 71510000 

 

 

532010 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

  

84 

Одржавање зелених 
површина 
ОРН:77310000 

 
 

532990 
јавна набавка 

мале вредности 
март април август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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85 

Сервис 
хидродинамичких 
спојница    
ОРН:44167100 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

86 

Употреба азотног 
постројења                                
ОРН: 45252200 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
март април јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

87 

Услуга техничког 
одржавања                              
ОРН: 50700000 

 

 

532010 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

88 

Антикорозивна 
заштита 
манипулативних 
инсталација                             
ОРН: 45442200 

 

 

532010 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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89 

Баждарење 
трансмитера притиска 
и пресостата                               
ОРН: 50433000 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
октобар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

90 

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

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

 

91 

Овера мерила протока                           
ОРН: 50433000 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 



Страница 50 од 102 
 

92 

Одржавање система 
за надзор управљање 
и мерење                                     
ОРН:  50000000   

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
март  јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

93 

Сервисирање и 
поправке 
инструментационе 
опреме и система за 
надзор и управљањес 
(SCADA, PLC)                               
ОРН:  50334400  

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
март април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

94 

Одржавање 
котлoвског 
постројења                      
ОРН: 50531100 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

95 

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

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
децембар јануар јануар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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96 

Одржавање система 
мерне станице и 
мерила протока                            
ОРН: 50410000 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
децембар јануар јануар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

97 

Одржавање стубних 
ТС на траси 
нафтовода                             
ОРН: КА12 

 
 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

98 

Одржавање 
хидрантских 
инсталација                                      
ОРН: 50413200 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
март април мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

99 

Отклањање 
недостатака по 
ревизији 
трафостаница                               
ОРН: 65320000 

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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100 

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

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

101 

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

 

 

532990 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

102 

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

 

 

532990 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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103 

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

 

 

532100 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

104 

Техничко одржавање 
објеката 
ЈП"Транснафта"                       
ОРН:  50700000 

 
 

532000 
јавна набавка 

мале вредности 
октобар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

105 

Трошкови одржавања 
рачунарске опреме                       
ОРН:  50312000 

 
 

532910 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

106 

Сервисирање 16 
јединица                                       
ОРН:  50530000  

 
 

532970 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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107 

Сервисирање клима 
уређаја                                     
ОРН:  50530000   

 

 

532970 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

108 

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

 

 

532980 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

109 

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

 
 

532980 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар ноембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

110 

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

 

 

532980 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар ноембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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111 

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

 

 

532980 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар ноембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

112 

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

 

 

535080 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

113 

Испитивање опреме за 
рад (електричарских 
рукавица, чизама, 
индикатора напона, 
дизалица и сл. - два 
пута годишње)                        
ОРН: 50532000 

 

 

539300 
јавна набавка 

мале вредности 
март април децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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114 

Процена угрожености 
од елементарних 
непогода и других 
несрећа за СкПГ 
Лединци                     
ОРН: FB07 

 

 

539300 
јавна набавка 

мале вредности 
март април децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

115 

Испитивање 
громобранских 
инсталација, отпора 
уземљења и 
еквипотенцијализације 
и евентуалан поправка 
неисправних 
инасталација  
ОРН: 90721800 

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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116 

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

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

117 

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

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
март април септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

118 

Испитивање паник 
расвете                                     
ОРН: 34990000 

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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119 

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

 
 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

120 

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

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

121 

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

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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122 

Одржавање система 
за гашење пожара и 
хидрантских 
инсталација                             
ОРН:50413200  

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

123 

Трошкови маркирања 
робе                                          
OРН: 35121600 

 

 

539911 
јавна набавка 

мале вредности 
фебруар март октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

 

124 

Трошкови баждарења                      
ОРН:50433000 

 

 

539920 
јавна набавка 

мале вредности 
фебруар март август   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

125 

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

 
 

539980 
јавна набавка 

мале вредности 
фебруар март децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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126 

Услуга одржавања и 
чишћења сепаратора 
зауљених вода                       
ОРН:90430000 

 

 

539980 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

127 

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

 

 

550600 
јавна набавка 

мале вредности 
мај мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

128 

Трошкови за услуге 
одржавања ASW 
софтвера                               
ОРН:72260000 

 
 

550600 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар јануар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

129 

Трошкови услуге 
оптимизације штампе 
у ЈП Транснафта                      
ОРН:79810000 

 

 

550610 
јавна набавка 

мале вредности 
фебруар март децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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130 

Трошкови атестирања                          
ОРН: ФГ14 

 

 

550900 
јавна набавка 

мале вредности 
јануар фебруар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

131 

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

 

 

550920 
јавна набавка 

мале вредности 
март  мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

132 

Дезинсекција, 
дератизација и 
хемијско уништавање 
корова у складишту 
Лединци                      
ОРН:90921000 

 

 

550920 
јавна набавка 

мале вредности 
март  мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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133 

Трошкови 
дератизације, 
дезинфекције и 
дезинсекције                         
ОРН:90921000 

 

 

550920 
јавна набавка 

мале вредности 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

134 

Трошкови ревизије                   
ОРН: 79212500 

 
 

550940 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

135 

Ванредни лекарски 
прегледи                                      
ОРН:85121000 

 

 

550950 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

136 

Периодични лекарски 
прегледи                                 
ОРН:85121000 

 
 

550950 
јавна набавка 

мале вредности 
јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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137 

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

 

 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

138 

Акт о процени ризика 
у заштити лица, 
имовине и пословања                                      
ОРН: 71340000 

 
 

539900 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

139 

Трошкови геодетског 
снимања нафтовода                       
ОРН: 71250000 

 

 

550960 
јавна набавка 

мале вредности 
мај јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

140 

Трошкови 
консултантских 
услуга-Актуар                                    
ОРН: 6617100 

 

 

550960 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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141 

Трошкови 
консултантских 
услуга- за ИМС 
Консултантске услуге 
за транзицију са 
стандарда OHSAS 
18001 на стандард ISO 
45001                        
ОРН: 71621000 

 

 

550960 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

142 

Трошкови 
консултантских 
услуга- за ИМС 
Ревизија и 
оптимизација ISO 
27001 документације и 
усклађивање са GDPR 
директивом Европске 
Уније                          
ОРН: 71621000 

 

 

550960 
јавна набавка 

мале вредности 
септембар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

143 

Услуге вештака и 
процене вредноси                      
ОРН:79100000 

 

 

550960 
јавна набавка 

мале вредности 
јун јул децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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144 

Трошкови 
ресертификације ИСО 
9001, ИСО 14001, 
ОХСАС 18001 и ИСО 
50001                              
ОРН: ГЦ16 

 

 

550980 
јавна набавка 

мале вредности 
октобар новембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

145 

Трошкови 
репрезентације                              
ОРН: 55300000 

 
 

5510 
јавна набавка 

мале вредности 
август септембар септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

146 

Трошкови осталих 
услуга oдржавања                           
ОРН: ФГ14 

 
 

539990 
јавна набавка 

мале вредности 
март април децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

147 

Трошкови осталих 
непроизводних услуга                                 
ОРН: ФГ14 

 
 

550990 
јавна набавка 

мале вредности 
јунуар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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148 

Обука за манипулацију 
истакачким рукама на 
пристану               
 ОРН: 80510000;                     
80522000 

 

 

550400 
јавна набавка 

мале вредности 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

  Радови  

1 

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

 

 

02620 Отворени поступак јул септембар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

2 

Реконструкција 
пароводног система 
грејања на Мерној 
станици Панчево 
ОРН:45223200 

 

 

0220 Отворени поступак мај јул септембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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3 

Прикључење 
канализације 
Терминала Нови Сад 
на градску 
канализациону мрежу                           
ОРН:44130000, 
45232410 

 

 

02200 Отворени поступак јул септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

4 

Реконструкција мерно 
инстрементационе 
опреме на линијским и 
бустер пумпама                          
ОРН: IA13  

 

 

02300 Отворени поступак јул септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

5 

Реконструкција 
мерних мостова за 
РНС и ТНС са 
изградњом 
обрачунских мерних 
система                          
ОРН: IA13  

 

 

02300 Отворени поступак јул септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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6 

Постављање спољне 
расвете на Терминалу 
Нови Сад                          
ОРН:31527200 

 

 

02200 Отворени поступак јун август новембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

7 

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

 

 

02790 Отворени поступак јун август децембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

8 

Израда елабората 
инвестиционог 
одржавања и санација 
резервоара у 
складишту Кнић 
ОРН71242000 

 

 

02790 Отворени поступак април  мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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9 

Израда елабората 
инвестиционог 
одржавања и санација 
резервоара у 
складишту Лединци 
ОРН:71242000 

 

 

02790 Отворени поступак мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

10 

Реконструкција 
техничких система за 
заштиту од пожара у 
складишту Лединци у 
складу са техничком 
документацијом                          
ОРН: IA13  

 

 

02790 Отворени поступак април  јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

11 

Израда техничке 
документација и 
изградња стабилног 
система за аутоматску 
дојаву пожара и 
гашење пожара (у 
сервер сали)                        
ОРН:71242000 

 

 

02600 Отворени поступак април  мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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12 

Радови на довођењу 
акумулације у Р зони 
складишта Лединци у 
функционално стање 
за потребе хидротеста 
постојећих резервоара                          
ОРН:5000000 

 

 

02720 Отворени поступак март мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

13 

Поправка места 
оштећења на деоници 
ДН-2 по извештају 
снимања 
интелигентним 
крацером                                     
ОРН:5000000 

 

 

532010 Отворени поступак јул септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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14 

Разни браварски 
радови                                     
ОРН:45421160 

 
 

532000 
Јавна набавка 
мале вредноси 

април  мај децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

15 

Разни грађевински 
радови                                 
ОРН:45000000 

 
 

532000 
Јавна набавка 
мале вредноси 

април  мај децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

16 

Разни електро радови                             
ОРН:50532000 

 

 

532100 
Јавна набавка 
мале вредноси 

април  мај децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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17 

Разни мерно-
регулациони радови                     
ОРН:50411000 

 
 

532100 
Јавна набавка 
мале вредноси 

април  мај децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

18 

Реконструкција 
ватрогаснице на 
Терминалу - замена 
цевовода за воду и 
пену и свих 
припадајућих вентила                     
ОРН: IA13 

 

 

0220 
Јавна набавка 
мале вредноси 

мај јун октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

19 

Набавка и замена 
прозора и врата на 
објектима Терминала 
Нови Сад                            
ОРН: 44221000 

 

 

0220 
Јавна набавка 
мале вредноси 

август септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

20 

Адаптација сервер 
сале на новој локацији 
у Новом Саду                          
ОРН: IA31 

 
 

0220 
Јавна набавка 
мале вредноси 

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

 

21 

Поправка паркинга 
Бјелановићева бр 2                          
ОРН:45223300 

 
 

532000 
Јавна набавка 
мале вредноси 

март април јун   

 

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

Ред 
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 

Пок. 
поступка 

Закљ.          
уговора 

Изврш.         
уговора 

  УКУПНО  

  Добра  

1 

Прибављање 
земљишта ради 
изградње приступног 
пута за потребе 
Система продуктовода 
и приступног пута до 
МС Панчево (вредност 
са порезом на пренос 
апсолутних права)                                          
ОРН:71242000 

 

 

02100 
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 

 
 

02100 
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 

 
 

513290 
Чл 7.  став 1.                             

тачка 1) 
јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

4 

Набавка беспилотне 
летилице - дрона, са 
припадајућом 
опремом за надзор и 
управљање и 
сертификатом и 
обуком                                
ОРН: 32333000 

 

 

02300 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

5 

Набавка моторне 
косачице на Мерној 
станици Панчево                                 
ОРН: 16311000 

 

 

02300 
Члан 39. 

став 2 
септембар септембат новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

6 

Трошкови визит карти                       
ОРН: ТА23 

 

 

512290 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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7 

Средства за заштиту 
од инсеката и 
неселективни 
хербицид                                 
ОРН:24452000 

 

 

512330 
Члан 39. 

став 2 
април април мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

8 

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

 

 

512330 
Члан 39. 

став 2 
септембар септембар октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

9 

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

 

 

512330 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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10 

Материјал за 
одржавање зелених 
површина                               
ОРН: 16160000 

 
 

512390 
Члан 39. 

став 2 
април април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

11 

Потрошни санитарни 
материјал                               
ОРН:44411000 

 
 

512390 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

12 

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

 
 

512390 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

13 

Разни каблови                     
ОРН:44510000 

 

 

512390 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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14 

Израда натписа, 
знакова и табли 
упозорења                                
ОРН:31523200 

 

 

515120 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

15 

Трошкови за воду                   
ОРН:41110000 

 
 

539970 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар фебруар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

16 

Набавка дисајне, 
сигурносне, дренажне 
и остале арматуре и 
опреме              
ОРН:42131210  

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

  

Услуге  

1 

Трошкови накнада по 
уговору о делу-
Комисија за ревизију 

 

 

522000 чл. 7 јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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2 

Трошкови поштарине                  
ОРН:22410000 

 
 

531000 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар јануар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

3 

Трошкови 
транспортних услуга                   
ОРН:MA09  

 
 

531190 
Члан 39. 

став 2 
април април децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

4 

Ангажовање дизалице 
и виљушкара                             
ОРН: 
42414000;42415110  

 
 

532000 Члан 39.став 2 април април децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

5 

Испитивање 
електроинсталација у 
објектима ЈП 
Транснафта                            
ОРН:50720000 

 
 

532000 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

6 

Одржавање жичане 
ограде око Терминала 
Нови Сад                                 
ОРН:  45340000 

 

 

532000 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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7 

Прање прозора, 
расветних тела и 
чишћење олука                       
ОРН: FF01  

 
 

532000 
Члан 39. 

став 2 
април април мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

8 

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

 

 

532010 Члан 39.став 2 април април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

9 

Контрола исправности 
трансформаторског 
уља                                        
ОРН:50532200 

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
октобар октобар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

10 

Контрола исправности 
уља Флуид 125                       
ОРН:71731000 

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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11 

Одржавање 
електричних апарата у 
кухињи                     
ОРН:71731000 

 
 

532990 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

12 

Одржавање машина за 
прање са топлом 
водом                                         
ОРН:71631100 

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
јун јун август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

13 

Одржавање система 
катодне заштите                          
ОРН: 71337000 

 
 

532010 
Члан 39. 

став 2 
април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

14 

Сервис исправљача 
акумулаторских 
батерија у енергетској 
сали ТНС                                    
ОРН:50532000 

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

15 

Сервис исправљача 
акумулаторских 
батерија у 
трафостаници ТНС                      
ОРН: 50532000 

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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16 

Услуга суперконтроле 
заваривања                              
ОРН:45262680 

 
 

532010 
Члан 39. 

став 2 
јул јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

17 

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

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

18 

Атестирање, сервис и 
поправка 
експлозиометра                          
ОРН:50410000 

 
 

532100 
Члан 39. 

став 2 
август август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности  

19 

Сервис дизел агрегата 
у трафостаници на 
ТНС                                             
ОРН:  50000000 

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
мај јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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20 

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

 

 

532100 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

21 

Трошкови вертикалне 
и хоризонталне 
сигнализације на 
складишту                             
ОРН: 34928470  

 

 

539990 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

22 

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

 

 

532990 
Члан 39. 

став 2 
април април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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23 

Трошкови за 
одржавање 
телефонских централa                         
ОРН:50334110 

 

 

532900 
Члан 39. 

став 2 
јул јул август  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

24 

Трошкови за 
одржавање факс 
апарата                                 
ОРН:50000000 

 

 

532900 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

25 

Трошкови за 
одржавање фотокопир 
апарата ОРН:50313200 

 

 

532900 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

26 

Трошкови за 
одржавање мобилних 
телефона 
ОРН:50330000        

 
 

532920 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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27 

Трошкови одржавања 
путничких 
аутомобила-прање                 
ОРН:50112300 

 
 

532960 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

28 

Трошкови ГПС услуге                
ОРН:50330000 

 

 

532980 
Члан 39. 

став 2 
фебруар фебруар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

29 

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

 

 

532980 
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 

 

 

532980 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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31 

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

 

 

532980 
Члан 39. 

став 2 
јун јун јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

32 

Трошкови закупа 
пословног простора                    
ОРН: ПА02 

 
 

533300 
Члан 7. став 1. 

тачка 15) 
јануар јануар децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

33 

Испитивање пенила                 
ОРН:50413200 

 
 

539900 
Члан 39. 

став 2 
септембар септембар новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

34 

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

 

 

539900 
Члан 39. 

став 2 
април април јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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35 

Трошкови накнада за 
коришћење аутопута                
ОРН:79941000 

 
 

539940 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

36 

Трошкови комуналних 
услуга                                        
ОРН:65000000 

 
 

539960 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

37 

Трошкови адвокатских 
услуга                                        
ОРН:79100000 

 
 

550200 Члан 7. 14) јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

38 

Трошкови услуга 
димничара                             
ОРН:9091500 

 
 

550910 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

39 

Трошкови 
регистрације 
аутомобила                                
ОРН: МА04 

 
 

550970 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
март јун новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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40 

Трошкови техничких 
прегледа путничких 
аутомобила                              
ОРН:71632000 

 

 

550970 
Члан 39. 

став 2  
  

март јун новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

41 

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

 

 

559910 
Члан 39. 

став 2  
  

јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

42 

Трошкови за 
паркирање службених 
возила                                      
ОРН:03712400 

 
 

559990 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

43 

Трошкови огласа у 
штампи и другим 
медијима                            
ОРН:79341000 

 

 

559900 
Чл 7. став 1.                     

тачка 1) 
јануар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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44 

Остали нематеријални 
трошкови                                 
ОРН: ФГ14 

 
 

550990 
Члан 39. 

став 2  
  

јунуар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

45 

Фотокопирање и 
скенирање, 
пластивикација, 
коричење, и остало             
ОРН: ФГ14 

 

 

550990 
Члан 39. 

став 2  
  

јунуар јун децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

46 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

април јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

47 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

април јул септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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48 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јул септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

49 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

април јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

50 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

март јул децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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51 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
март јул децембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

52 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јун октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

53 

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

 
 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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54 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
мај јун новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

55 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

56 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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57 

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

 
 

550400 
Члан 39. 

став 2   
мај јул новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

58 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

март јул октобар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

59 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

март април мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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60 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
мај мај новембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

61 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

фебруар март април  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

62 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

април април септембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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63 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: Global 
HR Trends Summit 5                             
ОРН:80510000;                            
80522000 

 
 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

март април април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

64 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: 
међународни сусрет 
економиста                           
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

јун јун октобар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

65 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

март март јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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66 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: Нафтни 
форум (6th Future 
Leaders Forum of the 
World Petroleum 
Council preparation St. 
Petersburg, jun 2019)                               
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
мај јун јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

67 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

фебруар фебруар септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

68 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству:Обука за 
испитивање из 
области 
антикорозионе 
заштите                        
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

новембар новембар децембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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69 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
март март април   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

70 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

новембар новембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

71 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај новембар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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72 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству из 
области 
информационих 
технологија - Цебит                    
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај мај јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

73 

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

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
април април јун   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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74 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: 
Симпозијум TUV 
Rheinland - 
Функционална и cyber 
сигурност у 
индустријској 
аутоматици                          
ОРН:80510000;                           
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

мај мај мај   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

75 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: Стручна 
обука, семинар, 
конференција из 
области безбедности 
процесних система                           
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

април април јул   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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76 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: 
Саветовање 
економиста - Будва                           
ОРН:80510000;                    
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

77 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: 
Међународна нафтно 
гасна конференција - 
Хрватска (ХУНИГ)                             
ОРН:80510000;                        
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2   
октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

78 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: Тренинг 
- Енерџи делта 
инситут - Холандија                                
ОРН:80510000;                          
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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79 

Обуке, семинари, 
конференције, сајмови 
и симпозијуми у 
иностранству: 
Семинар у 
организацији Союза 
нефтегазопромышлен- 
ников России                            
ОРН:80510000;                            
80522000 

 

 

550400 
Члан 39. 

став 2  
  

октобар октобар новембар   

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

  
Радови  

1 

Укопавање 
стационажних стубова                        
ОРН: 50000000 

 
 

532100 
Члан 39. 

став 2 
мај мај јул  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

 
  



Страница 102 од 102 
 

Датум усвајања:  

  

  

  

 

 

                                                                М.П. 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО 

 

 

Бранко Јокић, дипл. инж. маш 

 


