
УКУПНО

Добра

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. 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)

јун август октобар

2

Набавка електричних 

актуатора са 

редукторима                                    

ОРН: 39130000

02300

Конто

1

Набавка кугластих 

вентила                  

ОРН:42131140

Пок.                 

поступка

Закљ.                

уговора

Изврш.              

уговора

02300
Отворени 

поступак

Отворени 

поступак

мај јун септембар

0.00

0.00
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

3

Резервни делови за 

електричне актуаторе                       

ОРН:42961000

514000
Отворени 

поступак
јун август октобар

4

Унапређење система 

видео надзора на блок 

станицама дуж трасе 

нафтовода                          

ОРН: 

31161000,42122000,               

44167100 

02300
Отворени 

поступак
јун август октобар

5

Набавка и уградња  

опреме за расвету 

према постојећем 

елаборату у складишту 

Лединци ОРН: 

31500000

02700
Отворени 

поступак
мај јул август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

6

Набавка и уградња  

опреме за подно 

пуњење аутоцистерни 

на АВП у складишту 

Лединци                                                

ОРН: 34133100, 

50514100 

02730
Отворени 

поступак
јун август октобар

март мај јул

8

Набавка и уградња 

опреме пумпне станице 

у Р - зони према 

елаборату ОРН: 

42122000

02300
Отворени 

поступак
март јул август

7

Набавка и уградња  

опреме према 

елаборату, система за 

паник расвету у Р зони 

складишта Лединци                                      

ОРН: 34993100, 

31527200

02730
Отворени 

поступак
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јул септембар новембар

12

Набавка серверске ИТ 

опреме                                        

ОРН: 30200000

02300
Отворени 

поступак

јул септембар новембар

11

Набавка активне 

мрежне опреме за 

локације Транснафта 

AД                                

ОРН: 32420000

02300
Отворени 

поступак

Отворени 

поступак

мај јул септембар

9

Набавка рачунарске и 

ИТ опреме

* Desktop рачунари

* Laptop рачунари

* Монитори

* остала ИТ отпрема 

ОРН: 30200000

02300
Отворени 

поступак

јун август октобар

10

Пројекат обезбеђења IT 

инфраструктуре и 

рачунарске опреме за 

нове пословне  

локације                               

ОРН: 48810000

02300
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

16

Теретно комби возило                                

ОРН: 34100000
јун

15

Путничка возила-7 

комада                                      

ОРН: 34100000

02300
Отворени 

поступак
март аптил јун

02300
Отворени 

поступак
март аптил

14

Набавка нових Sophos 

UTM уређаја                                 

ОРН: 42990000

02300
Отворени 

поступак
август октобар

Отворени 

поступак
април јун јул

децембар

13

Бежични уређаји и 

уређаји за повезивање 

удаљених локација                                  

ОРН: 42990000

01100
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

19

Трошкови природног 

гаса                                               

ОРН: BA09

513200
Отворени 

поступак

Трошкови електричне 

енергије                                     

ОРН:09310000

513000
Отворени 

поступак

18

17

Резервни делови за 

пумпне агрегате за 

транспорт сирове 

нафте (линијске и 

предпумпе)                                        

ОРН: 42124000

514000
Отворени 

поступак
април јун октобар

јануар март март 2021

јун 2019април јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

август децембар

23

Трошкови коришћења 

Мicrosoft софтверских 

лиценци                            

ОРН: ЈА02 

539930

539930

20

Набавка горива                           

ОРН: 09130000,  

09134200

513110
Отворени 

поступак

септембар новембар

јул септембар новембар

Отворени 

поступак

22

Трошкови коришћења 

SAP софтверских 

лиценци                                   

ОРН: ЈА02

21

Набавка ИТ резервних 

делова                                        

ОРН: 30200000

514100
Отворени 

поступак

јул

јун

март мај јул

Отворени 

поступак
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јун август децембар

мај јун август

27

Набавка и уградња 

клима уређаја                             

ОРН: 39717200

24

Трошкови коришћења 

DMS софтверских 

лиценци                                        

ОРН: ЈА02

539930
Отворени 

поступак
јун

02300

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун август децембар

26

Трошкови коришћења 

лиценци система за 

откривање рањивости 

информационог 

система                                        

ОРН: ЈА02

Отворени 

поступак
539930

539930
Отворени 

поступак

25

Трошкови коришћења 

Veeam софтверских 

лиценци                                       

ОРН: ЈА02

август децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

29

Набавка средстава 

везе у Еx изведби са по 

једном резервном 

батеријом за сваки 

уређај                          

ОРН: 32500000

28

Набавка и уградња 

новог трансфoрматора 

за блок станицу са 

уградњом мерног 

места Чента                     

ОРН: 31170000 

02300

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун

02300

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

март мај август

02300

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

март мај

Набавка слушалице-

надоградња радио 

уређаја                        

ОРН: 32342100, 

32341000 
30

август

септембарјул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Набавка нових 

лиценци за софтвер за 

надзор мрежне 

инфраструктуре                   

ОРН: ЈА02

01100

септембар октобар

Набавка софтвера за 

праћење сесија 

даљинског приступа 

серверима                         

ОРН: ЈА02

01200

мај

33

април

01200

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

август септембар октобар

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

август

34

Набавка софтера за 

праћење промена у 

Microsoft активном 

директоријуму                        

ОРН: 32412110

32

август септембар октобар

Софтвер за крајње 

кориснике (Nitro pdf, 

ABBY Fine Reader,...)                    

ОРН: ЈА02

01200

Јавна 

набавка 

мале 

вредности
31

јун

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

Page 10 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

35

Набавка софтера за 

вођење евиденције IT 

имовине                        

ОРН: 32412110

38

Остали режијски 

материјал-правна 

функција                          

ОРН: 39220000

37

Остали режијски 

материјал - потрошни 

режијски материјал 

(крпе сунђери хемија)            

ОРН: 39220000

36

Остали режијски 

материјал (инвентар 

кабинета)                                     

ОРН:31000000

512290

април

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април мај јул

512290

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

фебруар фебруар април

01200

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

август септембар октобар

512290

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

фебруар март
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април мај април 2020

Трошкови 

канцеларијског 

материјала                                      

ОРН: 30192000

51220

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април јун јул

42

Средства за 

подмазивање                           

ОРН:09211000

512330

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

40

41

512330

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

Опрема за ВоИП и 

телефонију                             

ОРН:45314100

02300

Јавна 

набавка 

мале 

вредности
39

Средства за 

одмашћивање и 

чишћење                                     

ОРН:09211100

април мај јул

мај јун јул

Page 12 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април мај август

44

Алат за радионицу                                           

ОРН:44510000
512390

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

август

август

45

Разни алат (браварски, 

електричарски....)                      

ОРН:44510000

512390

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај јун

512390

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април

43

Средства техничке 

хемије                                           

ОРН:24960000

512330

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај мај

46

Мануелна мерна 

опрема                                              

ОРН: 31000000

мај јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Набавка дисајне, 

сигурносне, дренажне 

и остале арматуре и 

опреме              

ОРН:42131210 

532100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јун август

514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

јул август октобар

47

Потрошни материјал за 

браварске, елктро и 

инструментационе 

радове                                              

ОРН: 31000000

512390

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

49

Резервни делови за 

котларнице                              

ОРН: 34913000

48

мај јун јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

мај јул514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

март

јул

април јун

52

Резервни делови за 

систем даљинског 

надзора и управљања 

(PLC, SCADA)                           

ОРН:38820000

514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

март мај

aприл

50

Резервни делови за 

мерне системе (мерила 

протока, аутоматски 

узоркивач, радарска 

мерила нивоа)                               

ОРН: 38420000

514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

51

Резервни делови за 

процесни 

телекомуникациони 

систем                                         

ОРН: 32524000

Page 15 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

55

Резервни делови 

даљинског надзора и 

управљања                       

ОРН:38820000

514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април јун јул складиште

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

56

Резервни делови за 

машинску опрему                     

ОРН: 34913000

53

Резервни делови 

инструментационе 

опреме (сензори, 

трансмитери, свичеви, 

пресостати, 

температурне сонде...)                            

ОРН: 38570000

514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

јануар март мај

514100

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

54

Резервни делови за 

инструментациону 

опрему                                          

ОРН: 38570000

514100
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април

59

Набавка ПП средстава 

(навлаке, ПП апарате и 

остала ПП опрема)                  

ОРН: 44480000

515120

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар

58

Резервни делови за 

мерне инструменте                    

ОРН: 38420000

514100

новембар

мај јул

57

Резервни делови за Ех 

опрему                           

ОРН:34913000

51410

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април јун јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

515120

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар

62

Пенило за гашење 

пожара за Лединце и 

Терминал                                    

ОРН: 35111520 

515120

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај јун јул

61

Набавка ХТЗ опреме и 

друге опреме за БиЗР -

транспорт и 

одржавање (убацити и 

резервно пуњење за 

ормариће прве помоћи 

и траке упозорења)                          

ОРН: 18143000

60

Набавка ХТЗ опреме  

ОРН: 18143000
515120

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар новембар

октобар новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

66

Набавка и насипање 

камена на Терминалу 

Нови Сад                                 

ОРН: 44910000

532990

65

Трошкови ауто гума са 

услугом замене 

ОРН:34351100

51510; 

532980

новембар децембар

64

Трошкови часописа и 

стручне литературе 

ОРН: 22213000 

559930

63

Пакетићи за нову 

годину                                            

ОРН: EA02 

529990

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

октобар

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јун

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

март јун децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јун август

68

Набавка контејнера и 

канти за збрињавање 

отпада                           

ОРН:44613700, 

39224330 

539980

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај

67

Набавка и насипање 

хумусне земље око 

танкване резервоара 

А5503 на ТНС                               

ОРН: 45112310

532990

Јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул
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Услуге

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

септембар новембар децембар

3

Продуктовод Панчево -

Темишвар - 

техноекономска 

анализа могућности 

примене за транспорт 

деривата нафте                      

ОРН: 71242000

026200
Отворени 

поступак

јун август октобар

2

Ледобран у Лединцима 

-израда пројектно 

техничке 

документације                         

ОРН: 71242000

02790
Отворени 

поступак

новембар

1

Складиште деривата на 

локацији Батајница - 

Израда планске и 

техничке 

документације           

ОРН: 71242000

02790
Отворени 

поступак
јул септембар 

0.00
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

02620
Отворени 

поступак
април јун август

јул

Израда техничке 

документације 

реконструкције пумпне 

станице на Терминалу 

Нови Сад                                    

ОРН: 71242000

5

Прикључак електричне 

енергије пословног 

објекта Булевар 

ослобођења 5                                   

ОРН: 71242000

02300
Отворени 

поступак
март мај

4

Израда пројектно 

техничке 

документације 

аутоматизације у 

главној 

манипулативној 

пумпној станици 

(ГМПС)                         

ОРН:71242000

02790
Отворени 

поступак
септембар новембар децембар

6
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

8

Реконструкција 

система даљинског 

управљања са 

набавком и заменом 

ПЛЦ контролера             

ОРН: 38820000, IA13

02730
Отворени 

поступак
август октобар новембар

7

Израда пројекта 

примењених 

хидрогеолошких 

истраживања и израда 

бунара бунара у 

складишту Лединци              

ОРН:71242000

02790
Отворени 

поступак
август октобар новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Обезбеђење квалитета 

имплементације САП 

ЕРП система Фаза 4                                   

ОРН: 72241000

01200
Отворени 

поступак

01200
Отворени 

поступак
март мај јул

август октобар

9

11

Набавка и уградња 

носача кабловских 

регала у тунелу          

ОРН: 38820000, IA13

02730
Отворени 

поступак

10

Пројекат 

имплементације ДМС 

система-Фаза 3-Веза са 

САП системом                                                    

ОРН: 72241000

новембар

март мај јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

март мај јул

13

Трошкови премије 

добровољног 

осигурања запослених                                 

ОРН: 66512000

529992
Отворени 

поступак

март мај јул

14

Рекреација                            

ОРН: 92000000
550950

Отворени 

поступак

март мај јул

12

Пројекат 

имплементације ЕРП 

система - 

Оптимизација 

имплементираних 

модула                                    

ОРН: 72241000

01200
Отворени 

поступак
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јун

532100
Отворени 

поступак

15

јул

Одржавање система за 

расвету (демонтажа 

старих и набавка и 

монтажа нове ЛЕД 

расвете)                                   

ОРН: 71318100

532100
Отворени 

поступак
мај

јануар март децембар

16

Интервентно 

одржавање нафтовода  

- машинско монтажни 

радови  и одржавање 

ХДПЕ и оптичког кабла 

(оквирни споразум за 

2020. i 2021)                             

ОРН:  50000000  

532100

мај

мај
Отворени 

поступак
април

17

Одржавање система 

видео надзора ТНС                          

ОРН:  50000000  
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Услуга одржавања и 

сервисирања видео 

техничког надзора-

трошкови одржавања 

видео надзора                    

ОРН: 32323500

532100
Отворени 

поступак

април јун август

јун август

Отворени 

поступак

април

18

532010

19

Услуга текућег 

одржавања                       

ОРН:  50000000  
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

август октобар539100
Отворени 

поступак
децембар

20

јун август октобар

21

Трошкови ангажовања 

ватрогасне бригаде- 

Терминал НС  и 

трошкови ангажовања 

ватрогасне бригаде-

Лединци                                      

ОРН:  75251000

539900
Отворени 

поступак

Трошкови физичко 

техничког обезбеђења            

ОРН:  79710000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

22

Трошкови ангажовања 

ватрогасне бригаде- 

Терминал НС  и 

трошкови ангажовања 

ватрогасне бригаде-

Лединци                                      

ОРН:  75251000

Трошкови анализе 

робе (споразум на 2 

године) 

539910
Отворени 

поступак
март мај август 2021

539910
Отворени 

поступак

539900
Отворени 

поступак
јун август октобар

април јун јун 2019

23

Трошкови анализе 

робе                                            

ОРН: ДА 40

24
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

26

Истражни радови и 

уградња пијезометара 

у случају акцидента                           

ОРН: 90720000 

539980
Отворени 

поступак

јун август октобар

25

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
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јул септембар новембар

29

Трошкови за услуге 

одржавања SAP 

система                                        

ОРН:  72260000

550600
Отворени 

поступак

јун август децембар

28

Трошкови за услуге 

одржавања DMS 

система                                       

ОРН:  72260000

550600
Отворени 

поступак

октобар новембар децембар

27

Мониторинг животне 

средине ( Имисије у 

ваздуху, бука, 

подземне воде, 

земљиште, 

карактеризација 

отпада) на објектима 

нафтовода                                 

ОРН: 90720000 

539980
Отворени 

поступак
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

32

Трошкови 

консултантских услуга-

корпоративни агент                                                   

ОРН: 71243000

550960
Отворени 

поступак
фебруар април јун

31

532910
Отворени 

поступак
јул август септембар

новембар јануар децембар

Трошкови чишћења 

пословних просторија                                   

ОРН:  90919200

500930
Отворени 

поступак

30

Трошкови одржавања 

рачунарске опреме                       

ОРН:  50312000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Отворени 

поступак
април јун

33

Трошкови 

консултантских услуга - 

Идејни пројекат за 

праћење потрошње 

енергије и енергената и 

имплементација са 

посебним освртом на 

унапређење мерно 

информационог 

система                                              

ОРН: 71243000

550960
Отворени 

поступак
март април јун

34

Трошкови 

консултантских услуга- 

Ревизија система 

управљања енергијом 

и усклађивање са 

новом верзијом 

стандарда 50001                                            

ОРН:ГЦ16

550960 август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

август октобар децембар

Трошкови годишњег 

надзора за ИСО 9001, 

14001, 45001 и 50001                                        

ОРН:ГЦ16

37

35

Трошкови 

консултантских услуга-

Оптимизација 

пословних процеса у 

сагласности са 

израђеним моделом и 

захтевима стандарда 

ИСО 9001:2015                                          

ОРН:ГЦ16

550960
Отворени 

поступак
август 

550980
Отворени 

поступак

октобар

36

Трошкови годишњег 

надзора за ИСО 27001                                        

ОРН:ГЦ16

децембар

550980
Отворени 

поступак
август октобар децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

39

Трошкови 

консултантских услуга- 

Служба за HR- 

Корпоративизација                                   

ОРН: 71243000

децембар

38

Трошкови 

консултантских услуга- 

Стручни елаборат- 

Складиштење                               

ОРН:71621000

550960
Отворени 

поступак
март мај јул

40

Трошкови рекламе и 

пропаганде-

пропагандни материјал 

са логом                          

ОРН: 22462000

август октобар550960
Отворени 

поступак

535080

јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

43

Трошкови премије 

осигурања имовине - 

пожар, лом, земљотрес 

и крађа                        

ОРН:  66510000

јун августаприл

552030
Отворени 

поступак
децембар

42

Осигурање имовине - 

пожар, лом, земљотрес 

и крађа - складиште у 

Лединцима                   

ОРН:  66510000

41

Трошкови рекламе и 

пропаганде - Маркетинг 

активности због 

трговине и 

складиштења за 3. 

лица                         

ОРН: 22462000

552030
Отворени 

поступак

јануар април

535020
Отворени 

поступак
мај јул септембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април

552040
Отворени 

поступак
јануар април

45

Осигурање из 

одговорности из 

делатности 

складиштара за штете 

на роби (сировој нафти 

и дериватима нафте), 

коју Транснафта АД 

складишти у својим 

складиштима за трећа 

лица                          

ОРН:  66510000

552050
Отворени 

поступак
јануар децембар

44

Осигурање прекида 

рада услед наступања 

ризика пожара и/или 

лома машина 

транспортног система 

или складиштима 

Транснафта АД 

Панчево                         

ОРН:  66510000

децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април децембар

47

Трошкови премије 

осигурања запослених                           

ОРН:  66510000

48

Осигурање  евро 

дизела у складишту  

Лединци Транснафта 

АД Панчево-обавезне 

резерве - нафта                             

ОРН:  66510000

552070
Отворени 

поступак
јануар

Отворени 

поступак
јануар

552060
Отворени 

поступак
јануар април децембар

46

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 април децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

49

јул

51

Осигурање  евро 

дизела у складишту 

Лединци Транснафта 

АД Панчево-наша роба                           

ОРН:  66510000

Осигурање сирове 

нафте на ТНС-обавезне 

резерве                            

ОРН:  66510000

552070
Отворени 

поступак
март мај јул

552071
Отворени 

поступак

Трошкови премије 

осигурања каско  

моторна возила                          

ОРН:  66510000

552200
Отворени 

поступак
март мај

јул

52

октобар децембар552210
Отворени 

поступак

март мај

50

септембар

Трошкови премије 

осигурања моторна 

возила - основно                          

ОРН:  66510000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јул

55

Одржавање вентила, 

редуктора и актуатора                      

ОРН:  76200000

54

53

Израда техничке 

документације санације 

манипулативне 

инсталације на 

Терминалу Нови Сад - 

други део                               

ОРН:  71242000

02620

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул

Израда пројекта 

система радио везе за 

репетиторски канал са 

добијањем дозвола на 

УХФ опсегу                             

ОРН:  71242000

02300

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул септембар

септембар

април мај532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

59

Трошкови мобилних 

телефона                                      

ОРН: 64212000

531010

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јануар фебруар феб2019

58

Трошкови фиксних 

телефона                                      

ОРН: 64211000

531010

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јануар фебруар феб2019

57

Трошкови авио карата                        

ОРН: 60400000
529700

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јул август децембар

56

Услуге смештаја у 

земљи и иностранству                            

ОРН: 55110000

529420; 

529500

јавна 

набавка 

мале 

вредности

децембарјул август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

62

61

Трошкови преноса 

информација-портал                         

ОРН: 324121100

Трошкови 

транспортних услуга                   

ОРН:MA09 

531190

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март

531100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

531100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул септембар

септембар

април јун

март април јун

63

Трошкови селидбе                    

ОРН:  МА09
531190

јавна 

набавка 

мале 

вредности

60

Трошкови преноса 

информација - 

интернет + Web Hosting                                        

ОРН: 324121100

јун јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

64

Одржавање UPS 

уређаја и батеријских 

пакета намењених за 

беспрекидно напајање 

комуникационе опреме                                           

ОРН:  50312610

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

Преглед и испитивање 

Еx опреме                                

ОРН: 50532000

66

532100
Отворени 

поступак
април мај јун

65

Испитивање Ех опреме                                      

ОРН: 50532000
532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март април јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

69

Одржавање система 

катодне заштите                          

ОРН: 71337000

532000

јавна 

набавка 

мале 

вредности

август

Одржавање система 

централног грејања 

објеката                                  

ОРН:50720000

532010

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

532010

67

68

август септембар

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јануар фебруар април

Одржавање оптичког 

телекомуникационог 

система                                    

ОРН: 50332000 
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

72

Одражавање ВН 

електромотора                        

ОРН: 50532100

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај август

71

Дијагностика и сервис 

електромотора                          

ОРН: 50532100

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

Вибродијагностичка 

контрола и провера 

саосности линијских 

пумпних агрегата                       

ОРН: 50511000

јул август септембар

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јануар фебруар маприл

70

Page 45 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

октобар новембар децембар

75

Услуга техничког 

одржавања                              

ОРН: 50700000

532010

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

76

Баждарење 

трансмитера притиска 

и пресостата                               

ОРН: 50433000

539920

јавна 

набавка 

мале 

вредности

74

73

Одржавање зелених 

површина 

ОРН:77310000

532990

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март април

април мај јул

Употреба азотног 

постројења                                

ОРН: 45252200

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Дијагностика и сервис 

пумпних агрегата 

(линијске пумпе, 

бустер пумпе, пумпе за 

зауљену 

канализацију...)                         

ОРН: 50532100

јун август октобар532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

78

Овера мерила протока                           

ОРН: 50433000
532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар новембар

март април

77

79

Сервисирање и 

поправке 

инструментационе 

опреме и система за 

надзор и управљањес 

(SCADA, PLC)                               

ОРН:  50334400 

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Одржавање радарских 

мерила нивоа 

резервоара (редовни 

сервиси и баждарење)                                 

ОРН: 50433000

април мај јул

82

Одржавање система 

мерне станице и 

мерила протока                            

ОРН: 50410000

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

август септембар октобар

81

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

децембар

80

Одржавање котлoвског 

постројења                      

ОРН: 50531100

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јануар јануар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

85

84

април мај јун

Сервисирање 

баштенског трактора, 

косилице, тримера и 

моторне тестере                              

ОРН:  50100000

532990

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јул август септембар

Преглед, баждарење и 

издавање потребних 

сертификата за опрему 

и мерне инструменте и 

уређаје                                            

ОРН: 50433000

539920

јавна 

набавка 

мале 

вредности

83

Одржавање 

трафостанице на ТНС и 

стубних трафостаница 

на траси нафтовода                          

ОРН: КА12

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јул август септембар

Page 49 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април мај јун

88

Трошкови сервиса 

надоградње и пумпе 

ватрогасног возила                        

ОРН:  50100000

532100

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март април јун

86

Трошкови сервиса и 

одржавања баштенског 

трактора, тримере, 

моторне тестере и сл.                             

ОРН:  50100000

532990

јавна 

набавка 

мале 

вредности

87

Услуга одржавања и 

сервисирања 

пољопривредног 

трактора са 

прикључним уређајима 

и приколице са рез 

деловима (Споразум 

на годину дана)                         

ОРН:  50100000

532990

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март април јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун август

92

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис-- ДАЦИА 

ДУСТЕР                           

ОРН:  50110000

532980 јул

91

Сервисирање клима 

уређаја                                     

ОРН:  50530000  

532970

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јун

Сервисирање свих 

јединица клима уређаја                                       

ОРН:  50530000 

532970

јавна 

набавка 

мале 

вредности
90

јануар фебрур децембар

89

Техничко одржавање 

објеката Транснафта 

АД                       ОРН:  

50700000

532000

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

септембар октобар новембар

96

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис --партија 

ШКОДА                         

ОРН:  50110000

532980

јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар новембар

95

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис --партија ФИАТ                           

ОРН:  50110000

532980

јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар ноембар

94

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис --партија АУДИ                              

ОРН:  50110000

532980

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул август

93

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис-- ЛАДА НИВА                            

ОРН:  50110000

532980

јавна 

набавка 

мале 

вредности

Page 52 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

децембар

97

Испитивање опреме за 

рад (електричарских  

рукавица, чизама, 

индикатора напона, 

дизалица, електричних 

простирки и сл. - два 

пута годишње)                          

ОРН: 50532000

539300

јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар октобар

мај јун јул

Испитивање 

громобранских 

инсталација, отпора 

уземљења и 

еквипотенцијализације 

и евентуалан поправка 

неисправних 

инасталација и 

испитивање 

осветлења, 

микроклиме и 

физичких и хемијских 

штетности                                         

ОРН: 90721800

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности

98
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

март април септембар

100

Испитивање, сервис и 

поправка ПП апарата и 

на ХВП и испитивање 

хидраната (два пута 

годишње)                                      

ОРН: 50413200

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај јул

99

Испитивање и 

поправка (замена 

делова или дела 

инсталације)  

стабилног система за 

гашење пожара на 

Терминалу и 

полустабилног и 

стабилног система за 

гашење пожара у 

Лединцима                                   

ОРН: 50413100

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

септембар октобар новембар

103

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

102

Контрола и сервис 

стабилног система за 

гас детекцију - (два 

пута годишње  - 

шестомесчно) за "М" и 

"Р" зону                                    

ОРН: 50413100

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април мај октобар

101

Испитивање паник 

расвете                                     

ОРН: 34990000

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

фебруар

септембар октобар новембар

106

Трошкови маркирања 

робе                                          

OРН: 35121600

539911

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул септембар

105

Одржавање система за 

гашење пожара и  

хидрантских 

инсталација                             

ОРН:50413200 

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март октобар

104

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
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

110

Трошкови за услуге 

одржавања ASW 

софтвера                               

ОРН:72260000

550600

јавна 

набавка 

мале 

вредности

август септембар јануар

550600

јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај мај јун

107

Трошкови баждарења                      

ОРН:50433000
539920

јавна 

набавка 

мале 

вредности

Унапређење  софтвера 

и уговор за одржавање 

софтвера за БиЗР на 

годишњем нивоу                                    

ОРН:72227000

фебруар март новембар

109

фебруар март децембар

108

Збрињавање зауљених 

вода из система 

технолошке 

канализације на ТНС                          

ОРН:90430000

539980

јавна 

набавка 

мале 

вредности
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

март мај јун

мај

550600

јавна 

набавка 

мале 

вредности

Трошкови атестирања                          

ОРН:ФГ14
550900

јавна 

набавка 

мале 

вредности
113

114

Средства за заштиту од 

инсеката и 

неселективни 

хербицид                                 

ОРН:24452000

512330

јавна 

набавка 

мале 

вредности

април април

фебруар март децембар

112

Трошкови услуге 

оптимизације штампе у 

Транснафта АД                  

ОРН:79810000

550610

јавна 

набавка 

мале 

вредности

фебруар март мај

111

Трошкови услуга 

одржавања на 

постојећим 

програмима за 

рачунаре                                

ОРН:72260000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

септембар октобар

117

Ванредни лекарски 

прегледи                                      

ОРН:85121000

550950

март април јун

март мај јун

јавна 

набавка 

мале 

вредности

август

116

Трошкови ревизије                   

ОРН: 79212500
550940

јавна 

набавка 

мале 

вредности

115

Дератизација, 

дезинсекција и 

хемијско уништавање 

корова на објектима 

Транснафта АД                      

ОРН:90921000

550920

јавна 

набавка 

мале 

вредности
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

121

План обезбеђења                      

ОРН: 71250000
550960

јавна 

набавка 

мале 

вредности

120

Трошкови геодетског 

снимања нафтовода                       

ОРН: 71250000

550960

мај јун август

јул август септембар

118

Периодични лекарски 

прегледи                                 

ОРН:85121000

550950

јавна 

набавка 

мале 

вредности

119

Израда документације 

за ЗОП и БиЗР 

(Планови елаборати  и 

сл.)                                           

ОРН: 71340000

539900

јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул август

јун август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

122

Трошкови 

консултантских услуга-

Актуар                                    

ОРН: 6617100

550960 децембар

фебруар март

октобар

123

Трошкови 

консултантских услуга- 

кабинет и функција за 

трговину                                 

ОРН: 6617100

550960

јавна 

набавка 

мале 

вредности

мај

Трошкови 

консултантских услуга- 

Финансије- порески 

саветник              

ОРН:79100000

јавна 

набавка 

мале 

вредности

септембар

125

550960

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул децембар

124

Трошкови 

консултантских услуга-  

Услуга вештака                  

ОРН:79100000

550960

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јун јул децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

август септембар септембар

126

Трошкови 

репрезентације                              

ОРН: 55300000

5510

јавна 

набавка 

мале 

вредности

128

Трошкови осталих 

непроизводних услуга                                 

ОРН:ФГ14

јавна 

набавка 

мале 

вредности

март април децембар

127

Трошкови осталих 

услуга одржавања                        

ОРН: ФГ14

539990

јавна 

набавка 

мале 

вредности

јунуар јун децембар550990
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Радови

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Отворени 

поступак
мај јул септембар

3

Адаптација, поправке и 

опремање пословног 

простора                                         

ОРН: ИА 31                                      

02620
Отворени 

поступак
јул септембар децембар

1

Приступни пут до 

мерне станице у 

Панчеву - израда 

пројектно техничке 

документације и 

изградња                                         

ОРН: 71242000         

45233120

02620
Отворени 

поступак
јул

0.00

2

Изградња складишних 

капацитета у МГО зони 

складишта Лединци - 

Израда планске и 

техничке 

документације                                         

ОРН: 71242000         

45233120

02790

септембар децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

новембар

5

Реконструкција 

канализационе мреже 

унутар Терминала 

Нови Сад                           

ОРН:44130000, 

45232410

02200
Отворени 

поступак
јул септембар

4

Прикључење 

канализације 

Терминала Нови Сад 

на градску 

канализациону мрежу                           

ОРН:44130000, 

45232410

02200
Отворени 

поступак
јул септембар новембар

6

Замена РО на блок 

станицама                           

ОРН:44130000, 

45232410

532100
Отворени 

поступак
април јун август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Отворени 

поступак

јануар март

9

Реконструкција мерних 

мостова за РНС и ТНС 

са изградњом 

обрачунских мерних 

система                          

ОРН:IA13 

април јун август

02300
Отворени 

поступак
мај

8

Набавка и замена ГРО 

у згради портирнице на 

ТНС                      

ОРН:44130000, 

45232410

532000

7

Санирање РО у 

објектима АД 

Транснафта                          

ОРН:44130000, 

45232410

532000
Отворени 

поступак
април јун август
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Отворени 

поступак
април јун октобар

Отворени 

поступак
мај јун октобар

октобар

0230

12

Израда расвете изнад 

ВН електро мотора                     

ОРН:IA13

532100

11

Реконструкција 

надзорно управљачког 

система Командне сале 

Терминала Нови Сад                     

ОРН:IA13

10

Реконструкција 

ватрогаснице на 

Терминалу - замена 

цевовода за воду и 

пену и свих 

припадајућих вентила                     

ОРН:IA13

0220
Отворени 

поступак
мај јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

532000

13

Уградња расвете у Змај 

Јовиној 1, Панчево                   

ОРН:IA13

14

Уградња расвете у 

Бјелановићевој, БГ                 

ОРН:IA13

532000
Отворени 

поступак
април јун октобар

0230
Отворени 

поступак
мај јун октобар

15

Замена електро 

инсталација и расвете 

у згради радионице на 

ТНС                     

ОРН:IA13

Отворени 

поступак
април јун октобар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

децембарјул септембар

17

Отворени 

поступак

16

Довођење 

манипулативног 

цевовода између М и Р 

зоне у функционално 

стање (детекција, 

анализе, пројекат и 

извођење)                                      

ОРН: 44162000 

02790
Отворени 

поступак
јул септембар децембар

Адаптација оптичког 

процесног 

комуникационог 

система                                  

ОРН: 44162000 

02300
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Отворени 

поступак
април јун август02790

Отворени 

поступак

август

20

Реконструкција 

техничких система за 

заштиту од пожара у 

складишту Лединци у 

складу са техничком 

документацијом                          

ОРН:IA13 

Израда елабората 

инвестиционог 

одржавања и санација 

резервоара Р - 1 у 

складишту Лединци                       

ОРН:71242000

02790 јул септембар новембар

19

Реконструкција 

стабилног система за 

дојаву пожара на 

Терминалу                        

ОРН:IA13 

02300
Отворени 

поступак
април јун

18
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

мај

24

21

Набавка и замена 

хидраната на 

Терминалу                                    

ОРН:45421160

02300

Разни браварски 

радови                                     

ОРН:45421160

532000

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април 

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

фебруар март мај

23

Санација каблова у 

Змај Јовиној 1, 

Панчево                                  

ОРН:45421160

532000

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април мај децембар

22

Замена надстрешница 

на Терминалу Нови 

Сад, над линијским 

пумпама, бустер 

пумпама, слоп 

резервоаром, електро 

орманима...                                

ОРН:45421160

532100

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април мај децембар

децембар

Page 70 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

26

25

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април мај децембар532100
Разни електро радови                             

ОРН:50532000

Разни грађевински 

радови                                 

ОРН:45000000

532000 мај децембар

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април 

27

Разни мерно-

регулациони радови                     

ОРН:50411000

532100

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април мај децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

аптил мај

532100

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

април 

29

Проширење паркинга 

на Терминалу Нови 

Сад                          

ОРН:45223300

0262

Јавна 

набавка 

мале 

вредноси

мај децембар

јул

28

Изградња 

репетиторског система 

радио везе и 

умрежавање 

постојећих уређаја  

радио везе у 

јединствени систем                     

ОРН:50411000
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УКУПНО

Добра

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

0.00

0.00

02100
Члан 7. став 

1. тачка 15)
април

1

март

Прибављање 

земљишта  за потребе 

Система продуктовода 

и приступног пута до 

МС Панчево (вредност 

са порезом на пренос 

апсолутних права)                                          

ОРН:70122200

02100
Члан 7. став 

1. тачка 15)
мај јул

2

Експропријација 

парцела на траси 

нафтовода  (вредност 

са порезом на пренос 

апсолутних права)                       

ОРН:70122000

Износ                                

(без ПДВ-а/са 

ПДВ-ом)

Врста 

поступка
Предмет набавке/ОРН

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Оквирни датуми

НАПОМЕНА
Ред 

број

Планирана седства у буџету 

/фин.плану (без ПДВ-а)

Закљ.          

уговора

Изврш.         

уговора
Конто

Процењена 

вредност

јун август

Пок. 

поступка
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

децембар

јун

Утрошак остале 

енергије                                      

ОРН:9324000

513290

Чл 7.  став 

1.                             

тачка 1)

3

јун

Куповина пословног 

простора у Београду  

(вредност са порезом на 

пренос апсолутних 

права)                       

ОРН:70122000

026200
Члан 7. став 

1. тачка 15)
април

4

август

јануар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Архивски ормари                        

ОРН:39132100
02300

Члан 39.

став 2 фебруар фебруар

Члан 39.

став 2

март

7

6

Трошкови визит карти                       

ОРН:ТА23
512290

5

Набавка прагова са 

уградњом                            

ОРН: 

април април јун

02730

Члан 39.

став 2 јул август септембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

9

Члан 39.

став 2

септембар септембар октобар

8

Средства за рад 

котловског постројења 

(со, средство за 

издвајање кисеоника 

из воде, средство за 

повећање PH 

вредности воде)                          

ОРН:24962000

август август септембар512330

512330

Члан 39.

став 2

Средства за 

одржавање 

аутомобила - уља, 

мазива и хемикалије                         

ОРН:09210000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

10

Остали режијски 

материјал - материјал 

за зелене површине (за 

потребе кабинета 

саксије/земља)                              

ОРН: 16160000

512290

Члан 39.

став 2

512390

11

април април јун

Материјал за 

одржавање зелених 

површина                               

ОРН: 16160000

Члан 39.

став 2 април април јун

512390

Члан 39.

став 2

април април јун

12

Остали режијски 

материјал - сталак за 

ноге 11 ком                               

ОРН:44411000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

13

Разни каблови                     

ОРН:44321000

јун август

Израда натписа и 

табли упозорења                                

ОРН:31523200

15

јун515120

Члан 39.

став 2

14

Потрошни санитарни 

материјал                               

ОРН:44411000

512390

Члан 39.

став 2

Члан 39.

став 2 април мај јул512390

мај мај јун
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Услуге

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

0.00

19

Ангажовање дизалице 

и виљушкара                             

ОРН: 

42414000;42415110 

532000

Члан 39.

став 2 април април децембар

јануар децембар

18

Трошкови за воду                   

ОРН:41110000

17

Трошкови поштарине                  

ОРН:22410000

Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар

Трошкови накнада по 

уговору о делу-

Комисија за ревизију

522000 чл. 7 јануар јун децембар

Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар фебруар539970

531000

децембар

16
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Збрињавање зауљених 

вода из система 

технолошке 

канализације на ТНС                          

ОРН:90430000

539980

Члан 39.

став 2

Члан 39.

став 2 април април мај

Прање прозора, 

расветних тела и 

чишћење олука                       

ОРН: FF01 

532000

април мај

21

Контрола исправности 

трансформаторског 

уља                                        

ОРН:50532200

532100

Члан 39.

став 2

23

532010

Члан 39.

став 2 април април јун

22

фебруар март децембар

април

20

Израда стационажних 

стубова                                    

ОРН:5000000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

27

Сервис исправљача 

акумулаторских 

батерија у 

трафостаници ТНС                      

ОРН: 50532000

532100

Члан 39.

став 2

532100

Члан 39.

став 2 август

јун август

јун јун август

25

Сервис исправљача 

акумулаторских 

батерија у енергетској 

сали ТНС                                    

ОРН:50532000

532100

Члан 39.

став 2 јун

Одржавање машина за 

прање са топлом 

водом                                         

ОРН:71631100

532100

Члан 39.

став 2 јун јун август

26

август септембар

24

Контрола исправности 

уља Флуид 125                       

ОРН:71731000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април мај

31

Одржавање мотора за 

чамац                                       

ОРН:50000000

532990

Члан 39.

став 2 април

март мај

29

Трошкови одржавања 

беспилотне летилице       

ОРН:50410000

532100

Члан 39.

став 2 март

30

Сервис дизел агрегата 

у трафостаници на ТНС                                             

ОРН:  50000000

532100

Члан 39.

став 2 јул јул септембар

28

Атестирање, сервис и 

поправка 

експлозиометра, 

алкохолметра, фото 

опреме (два пута 

годишње) 

ОРН:50410000

532100

Члан 39.

став 2 август август септембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

35

Члан 39.

став 2 новембар новембар девцембар

новембар девцембар

34

Трошкови за 

одржавање фотокопир 

апарата ОРН:50313200

532900

Трошкови за 

одржавање факс 

апарата                                 

ОРН:50000000

532900

Члан 39.

став 2 новембар

33

Члан 39.

став 2 новембар новембар девцембар

Трошкови за 

одржавање 

телефонских централa                         

ОРН:50334110

532900

32

Трошкови одржавања 

Web site                         

ОРН:50334110

550600

Члан 39.

став 2 април април мај
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

532920

Члан 39.

став 2 мај мај јун

Трошкови за 

одржавање мобилних 

телефона 

ОРН:50330000       
36

39

Трошкови ГПС услуге                

ОРН:50330000
532980

Члан 39.

став 2 фебруар фебруар децембар

јун јул

38

37

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

прање                 

ОРН:50112300

532960

Члан 39.

став 2 јун

Квалификовани 

електронски 

сертификати + Halcom 

инсталације 

ОРН:50330000       

550600

Члан 39.

став 2 фебруар фебруар март
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

42

Члан 39.

став 2 јун јун јул

јун јул

41

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис --ВАТРОГАСНО 

ВОЗИЛО                  

ОРН:50110000

532980

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис --ВАТРОГАСНA 

ЦИСТЕРНА                                   

ОРН:50110000

532980

Члан 39.

став 2 јун

40

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис -- ТРАКТОР                                     

ОРН:50110000

532980

Члан 39.

став 2 јун јун јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

45

44

Испитивање пенила                 

ОРН:50413200
539900

Члан 39.

став 2 септембар септембар новембар

Члан 7. став 

1. тачка 15)
јануар јануар децембар

Трошкови закупа 

пословног простора                    

ОРН: ПА02

533300

43

Трошкови одржавања 

путничких аутомобила-

сервис --ЗАСТАВА 

КАМИОН                         

ОРН:50110000

532980

Члан 39.

став 2 јун јун јул
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

48

47

Трошкови комуналних 

услуга                                        

ОРН:65000000

539960
Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар јун децембар

Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар јун децембар

април јун

46

Трошкови накнада за 

коришћење аутопута                

ОРН:79941000

539940

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
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

52

51

Трошкови техничких 

прегледа путничких 

аутомобила                              

ОРН:71632000

550970

Члан 39.

став 2 

  

март јун новембар

Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
март јун новембар

Трошкови регистрације 

аутомобила                                

ОРН:МА04

550970

50

Трошкови услуга 

димничара                             

ОРН:9091500

550910
Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар јун децембар

јун децембар

49

Трошкови адвокатских 

услуга                                        

ОРН:79100000

550200 Члан 7. 14) јануар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

55

56

54

Трошкови  огласа у 

штампи и другим 

медијима                            

ОРН:79341000

559900
Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар јун децембар

Чл 7. став 1.                     

тачка 1)
јануар јун децембар

Фотокопирање и 

скенирање (А1, А0 

формат), 

пластивикација, 

коричење, и остало            

ОРН:ФГ14

јун децембар

53

Трошкови за 

паркирање службених 

возила                                      

ОРН:03712400

559990

Трошкови огласа у 

штампи и другим 

медијима -тендери                        

ОРН:79341000

559910

Члан 39.

став 2 

  

јануар

550990

Члан 39.

став 2 

  

јунуар јун децембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

59

58

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области интерне 

ревизије                                  

ОРН:80510000;                     

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај јул септембар

Члан 39.

став 2 

  

април јул септембар

57

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области управљања 

људским ресурсима                           

ОРН:80510000;                          

80522000

550400

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области топ 

менаџмента  и 

информисања                        

ОРН:80510000;                        

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

април јул септембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

61

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области правних 

послова                                     

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

март јул децембар

Члан 39.

став 2 

  

март јул децембар

60

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области финансијско 

економских послова                     

ОРН:80510000;                       

80522000

550400

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области јавних 

набавки                                   

ОРН:80510000;                           

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

април

62

јул октобар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

65

мај јун новембар

63

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области транспорта                  

ОРН:80510000;                                   

80522000

мај јул октобар

јун октобар

64

Члан 39.

став 2 

  

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области  инвестиција                           

ОРН:80510000;                         

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области складиштења               

ОРН:80510000;                              

80522000

550400
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

68

67

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области ИТ                             

ОРН:80510000;                           

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај јул новембар

Члан 39.

став 2 

  

мај мај јун550400

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области БиЗР                          

ОРН:80510000;                             

80522000

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области ЗОП                        

ОРН:80510000;                           

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај мај јун

66
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

71

70

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области ЗЖС                           

ОРН:80510000;                         

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај мај новембар

Члан 39.

став 2 

  

март април мај

јул октобар

69

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области безбедности                    

ОРН:80510000;                         

80522000

550400

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области менаџмента 

квалитетом                                

ОРН:80510000;                        

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

март
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

73

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

конференције за 

менаџере                              

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

април април септембар

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: HR 

Trend Summit                            

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

март април април

74

72

Обуке, семинари, 

конференције, 

симпозијуми из 

области трговине                       

ОРН:80510000;                         

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

фебруар март април
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

75

76

77

550400

Члан 39.

став 2 

  

јун јун октобар

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Будвански правнички 

дани                                

ОРН:80510000;                          

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај јун јун

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству из 

области контролинга                          

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

март март јун

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Семинари у 

иностранству EFELA                         

ОРН:80510000;                            

80522000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

април

Члан 39.

став 2 

  

80

79

децембар

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Међународна нафтно 

гасна конференција - 

Хрватска (ХУНИГ)                    

ОРН:80510000;                          

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

март март

78

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству:Саветова

ње економиста - Будва                      

80522000

550400

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству из 

области права: Wiena 

energy law forum                        

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

фебруар фебруар септембар

новембар новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

83

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству из 

области 

информационих 

технологија - Цебит                    

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај

82

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: Семинар 

у организацији Союза 

нефтегазопромышлен- 

ников России                     

ОРН:80510000;                          

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај новембар новембар

мај јун

новембар новембар

81

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: Тренинг - 

Енерџи делта инситут - 

Холандија                     

ОРН:80510000;                          

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: CDKZM - 

Међународни 

симпозијум о корозији 

и заштити материјала - 

Бар, Црна Гора               

ОРН:80510000;                              

80522000

550400

85

84

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: WPC 

Congress – Houston, 

USA, 2020                          

ОРН:80510000;                           

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

мај мај мај

Члан 39.

став 2 

  

април април јун

Page 99 of 106



Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

87

новембар

550400

Члан 39.

став 2 

  

април

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: Форуми 

и конференције из 

области нафтне и гасне 

индустрије                          

ОРН:80510000;                    

80522000

550400

април јул

86

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Међурегионални  

форуми јавних набавки                           

ОРН:80510000;                          

80522000
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

88

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: Школа 

контролонга                               

ОРН:80510000;                          

80522000

Члан 39.

став 2 

  

октобар

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 23рд 

Wорлд Петролеум 

Цонгресс, Хустон, УСА                            

ОРН:80510000;                        

80522000

89

октобар новембар

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар

550400
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

90

Посета семинарима и 

стручним сајмовима у 

иностранству из 

области ЗОП и БиЗР 

(Interschutc-највећи 

сајма ЗОП институтима 

и сл.)                          

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар

91

Посета семинарима и 

стручним сајмовима у 

иностранству из Обуке, 

семинари, 

конференције из 

области безбедности                         

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

92

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству:  Pipeline 

conference                        

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар

93

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству:   

International Conference 

on Oil Reserves and 

Energy Production                   

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар

94

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: Valve 

World Exp                      

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

96

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Automatica 2020 

Minhen, сајам и конгрес 

OPC                    

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар

95

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Међународни сајам 

аутоматике у 

индустрији Hannover 

Messe 2020                      

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

98

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству:  

Конференција о 

квалитету - Менаџмент 

безбедношћу 

квалитета производа и 

услуга у циљу заштите 

потрошача                    

ОРН:80510000;                            

80522000

новембар550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар

97

Обуке, семинари, 

конференције, сајмови 

и симпозијуми у 

иностранству: 

Међународни 

симпозијум о корозији 

и заштити материјала 

(Бар, Црна Гора)                       

ОРН:80510000;                            

80522000

550400

Члан 39.

став 2 

  

октобар октобар новембар
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Радови

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности

Датум усвајања

_________________________________________

Председник Скупштине акционарског друштва

Бранко Јокић, дипл. инж. маш

ТРАНСНАФТА АД Панчево

0.00

1

Набавка и уградња 

репера за темеље 

резервоара и 

геодетско снимање 

темеља резервоара                      

ОРН: 50000000

532100

Члан 39.

став 2 мај мај јул
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