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 ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редн
и 

број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства у 
буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) Врста 
поступка 

Оквирни датум Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...) Износ Конто 
Покрета-

ња 
поступка 

Закључе
ња 

уговора 

Изврше-
ња 

Уговора 

 УКУПНО         

 Добра         

1. 

Набавка вентила и  
актуатора (линије ка 
резервоарима) 
ОРН: 42131144 

  02600 Отворени 
поступак 

април мај јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Трошкови електричне 
енергије 
ОРН:09310000 

  513001 Отворени 
поступак 

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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3. 

 
НАБАВКА ГОРИВА 
 
 
- Набавка горива за 
резервне електро 
агрегате ЕД 
-Набавка горива  
(БМБ) за тримере, 
чамац и баштенску 
опрему 
-Трошкови горива за 
службена возила 
-Трошкови горива за 
баштенске машине 
ОРН: 09130000  

   Отворени 
поступак 

јун август Јун 2017  

  51310 
51311 

     

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

4. 

Набавка природног 
гаса 
ОРН: BA09 

  51320 Отворени 
поступак 

Новембар Јануар/20
17 
 

Јануар/201
8 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

5. 

Набавка технолошке 
паре 
ОРН: KA15 

  51321 Отворени 
поступак 

Мај Јул Мај/2017  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

6. 

Трошкови коришћења 
Мicrosoft 
софтверских лиценци 
ОРН:ЈА02 

  539935 Отворени 
поступак 

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

 
 
 
 
 
 
 

7. 

Трошкови коришћења 
SAP софтверских 
лиценци  
ОРН: ЈА02 

  539939 Отворени 
поступак 

Мај Јул Септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

8. 

Трошкови коришћења 
DMS софтверских 
лиценци  
ОРН: ЈА02 

  53993 Отворени 
поступак 

Мај Јул Септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

9. 

Трошкови коришћења 
Sophos софтверских 
лиценци 
ОРН: ЈА02 

  539938 Отворени 
поступак 

Мај Јул Септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

10. 

Реконструкција 
обрачунске мерне 
станице, са набавка и 
, уградња нових 
масених мерила                
ОРН:35125100 
 

  02200 Отворени 
поступак 

Мај Јул Септембар  
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. 

Набавка и замена 
енергетског кабла 
који повезује блок 
станицу Тител са блок 
станицом Книћанин 
ОРН: 44321000 

  02200 Отворени 
поступак 

Јун Август Октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

12. 

Службена возила 
ОРН: 34100000 

 
 
 

 02300 Отворени 
поступак 

Јун Август Октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
Набавка рачунарске и 
ИТ опреме 
* Desktop рачунари 

  023010 Отворени 
поступак 

Мај Јул Септембар  
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* Laptop рачунари 
* ИТ опрема 
ОРН: 30200000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

14. 

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

  0230015  Отворени 
поступак 

Мај Јул Септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. 

Пројекат 
имплементације ЕРП 
система 
Фаза 1 2014.г –  
 
* корисничке лиценце 
(min 20)  
* услуге 
имплементације  
 
Фаза 2 2015.г –  
 
* корисничке лиценце 
(мин 20)  
* услуге 
имплементације  
 

  01500 Отворени 
поступак 

октобар новембар децембар Набавка је у 
добрима  пошто је 
вредност набавке 
лиценци већа од 
услуге 
имплементације 
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Фаза 3 2016.г –  
 
* корисничке лиценце 
(мин 10)  
* услуге 
имплементације  
 
ОРН:72241000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 

Израда техничке 
документације, 
набавка и уградња 
опреме према 
техничкој 
документацији, 
Набавка и уградња 
мерне групе за 
издавање горива на 
пристану 
ОРН:  
71242000 
0910000 

  02790 Отворени 
поступак 

Април Јун Август Набавка је у 
добрима због веће 
вредности добара 
од услуге 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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17. 

Израда техничке 
документације, 
набавка и уградња 
опреме према 
техничкој 
документацији, 
фреквентних 
регулатора за 
покретање 
електромотора пумпи 
PО1 и PО2 у ГМПС и 
вентилатора V1 и V2 у 
вентилаторском 
систему Р-зоне 
ОРН:  
71242000 
 42122000 

  02790 Отворени 
поступак 

мај јун јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

18. 

Набавка и уградња 
клима уређаја 
ОРН: 39717200 

  023018 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

19. 

Набавка и уградња 
новог 
трансфoрматора за 
блок станицу са 
уградњом мерног 
места 
 ОРН: 31174000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  
 

Разлог и оправданост  
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набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 

20. 

Извођење система 
расвете на стубном 
носачу на МСПА 
ОРН: 31527200 

  02300 јавна набавка 
мале вредности  

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

21. 

Набавка нових гас 
детектора за РГО зону 
ОРН: 38431100 

  023016 јавна набавка 
мале вредности  

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

22. 

Резервни делови за 
процесни 
телекомуникациони 
систем 
ОРН: 32524000 

  514112 јавна набавка 
мале вредности  

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 9 од 112 
 

23. 

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

  514113 јавна набавка 
мале вредности  

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 

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

  514122 јавна набавка 
мале вредности  

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 
Резервни делови за 
пумпне агрегате за 

  51410 јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  
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транспорт сирове 
нафте (линијске и 
предпумпе) 
ОРН: 42124000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 

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

  514101 јавна набавка 
мале вредности 

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

27. Трошкови   512202 јавна набавка Април Мај Јун  
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канцеларијског 
материјала 
ОРН: 30192000 

мале вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

       

 
28. 

Трошкови тонера  
ОРН: 30192000 

  512202 јавна набавка 
мале вредности 

Април Мај Јун  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. 

Трошкови 
канцеларијског 
материјала - 
пословна галантерија 
ОРН: 30192000 

  51220 јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

30. 

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

  51239 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
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вредности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 

Набавка ХТЗ опреме 
ОРН: 18143000 

  51512 јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. 
Набавка ХТЗ опреме и 
друге опреме за БиЗР 
-транспорт и 

800.0000 800.000 
са пдв: 
960.000 

51512 
 
 

јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  
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одржавање (убацити 
и резервно пуњење 
за ормариће прве 
помоћи и траке 
упозорења) 
ОРН: 18143000 

 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

33. 

Пенило за гашење 
пожара за Лединце 
ОРН: 35111520 

  51512 јавна набавка 
мале вредности 

мај јун јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

34. 

Пенило за гашење 
пожара за Терминал 
ОРН: 35111520 

  51512 јавна набавка 
мале вредности 

мај јун јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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35. 

 
Пакетићи за нову 
годину  
ОРН: EA02  

 
 
 
 
 

 529991 јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

36. 

Трошкови часописа и 
стручне литературе 
ОРН: 22213000 

  55993 јавна набавка 
мале вредности 

април јун октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

 
37. 

Набавка и уградња 
вакуумских 
прекидача у 
трафостаници на ТНС 
ОРН: 31214200 

 
 
 
 

 023001 јавна набавка 
мале вредности 

јун јул август  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 

38. 

Набавка и замена 
командно-сигналног 
кабла од 
сигнализатора 
проласка крацера до 
МСП 
ОРН: 31321700 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

мај јун јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
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вредности 

 
39. 

Набавка ОТДР уређаја 
ОРН: 38300000 

 
 
 
 

 02300 јавна набавка 
мале вредности 

мај јун јул  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

 
40. 

Набавка, уградња и 
конфигурисање 
опреме за пренос 
података са 
управљачког ормара 
гасне котларнице на 
SCADA сервер 
ОРН: 38820000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

мај јун јул  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

41. Набавка, уградња и 
конфигурисање 
опреме за размену 
података са НИС-ом 
ОРН: 32260000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

мај јун јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

42. 

Израда техничке 
документације, 
набавка и уградња 
опреме  према 
техничкој 
документацији, 

  02790 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јул Набавка се налази 
у добрима јер је 
већа вредност 
добара него 
израде техничке 
документације 
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Уградња сонди у 
сливне цистерне 
ОРН: 
71242000 
33141641 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

43. 

Столице са наслоном 
за ватрогасце 
ОРН: 39112000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

44. 

Гардаробни ормани 
за ватрогасце са 
клупом и вешалицама 
ОРН: 39151000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар фебруар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

45. 

Архивски орман са 
кључем 
ОРН: 39151000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар фебруар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 

 
46. Метални орман   02300 јавна набавка април мај јун  
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ОРН:44316400 
 

мале вредности 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

47. 

Металне полице за 
архиву 
 
ОРН:44316400 
 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

 

48. 

Набавка средстава 
везе за Терминал 
Нови Сад  у ЕX 
изведби са по једном 
резервном 
батереријом за сваки 
уређај 
 
ОРН: 32522000 
 

  02300 jавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
 

 

49. 

Набавка средстава 
везе за складиште 
Лединци  у ЕX 
изведби са по једном 
резервном 
батереријом за сваки 
уређај 

  02300 jавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  
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ОРН: 3522000 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

 Услуге         

1. 

Пројекат 
инвестиционог 
одржавања и 
довођења у 
функционално 
(пројектовано и 
комерцијално) стање 
складишта Јеминска 
стена 
ОРН: 71242000 

  02790 Отворени 
поступак 

Август Октобар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

2. 

Пројекат 
инвестиционог 
одржавања и 
довођења у 
функционално 
(пројектовано и 
комерцијално) стање 
складишта Умац база 
ОРН: 71242000 

  02790 Отворени 
поступак 

Август Октобар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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3. 

Израда потребне 
документације у 
складу са Законом о 
планирању и 
изградњи и Законом о 
заштити животне 
средине, као и 
припремни радови 
(геомеханичка 
испитивања, 
геодетски радови и 
др.) са изменом 
постојеће планске 
документације за 
потребе изградње 
будућег терминала 
обавезних резерви на 
основу јавно 
приватног 
партнерства.  
ОРН: 71242000 

  02600 Отворени 
поступак 

Април Јул Октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

4. 

Израда главног 
пројекта прве фазе 
првог објекта 
Система 
продуктовода кроз 
Србију за деоницу 
Панчево-Смедерево 
са потребним 
трошковима за 
добијање услова, 

  026001 Отворени 
поступак 

Мај Јул септембар  
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сагласности, дозвола, 
подлога, вршење 
надзора, 
консултантске услуге 
и сл.  
ОРН: 71242000  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

5. 

Израда потребне 
техничке 
документације у 
складу са Законом о 
планирању и 
изградњи, Законом о 
заштити животне 
средине и Законом о 
заштити од пожара, 
као и припремни 
радови (геомеханичка 
испитивања, 
геодетски радови и 
др. и израда 
потребних елабората) 
и исходовање услова, 
сагласности, дозвола 
и др. за потребе 
изградња прве фазе 
првог објекта деонице 
Панчево-Нови Сад 
Система 
продуктовода кроз 
Србију  
ОРН: 71242000 

  02600 Отворени 
поступак 

Април Јун Август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 

6. 

Израда 
техноекономских 
анализа. елабората. 
идејних пројеката и 
студија оправданости 
за делатност 
транспорта и 
складиштења 
ОРН: 71242000 

  02600 Отворени 
поступак 

Мај Септемба
р 

Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

Санација и АКЗ 
резервоара Р-1-2-4-6 
по елаборату 
санације у РГО зона 
складишта Лединци 
са ласерским 
премеравањем, 
баждарењем и 
издавањем уверења о 
еталонирању  и 
исходовање 
сагласности 
Министарства 
одбране 
 ОРН:50514200 

  02790 Отворени 
поступак 

Јул Септемба
р 

Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања процењене 
вредности 

8. 

Инвестиционо, 
оперативно техничка 
и друга улагања за 
потребе преузимања 
складишта 
Републичке дирекције 
за робне резерве 
ОРН: ФГ12 

  02790 Отворени 
поступак 

Јул Септемба
р 

Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

9. 

Испитивање са 
израдом елабората за 
санацију 
конзервираних 
цевовода за 
транспорт деривата и 
санација 
конзервираних 
цевовода за 
транспорт деривата 
према елаборату 
санације 
 
ОРН:71242000 

  02600 Отворени 
поступак 

август октобар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
 

 
 
 
 
 
 

10. 
Израда потребне 
техничке 

  02600 Отворени 
поступак 

април мај јун  
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документације у 
складу са Законом о 
планирању и 
изградњи, Законом о 
заштити животне 
средине и Законом о 
заштити од пожара, 
као и припремни 
радови (геомеханичка 
испитивања, 
геодетски радови и 
др. и израда 
потребних елабората) 
и исходовање услова, 
сагласности, дозвола 
и др. за потребе 
доградње терминале 
за систем 
продуктовода 
Панчево и 
прикључење на 
конзервиране 
цевоводе за 
транспорт деривата. 
ОРН: 71242000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

11. 

Пројекат миграције 
историјских података 
у САП 
ОРН: 72322000 

  01200 Отворени 
поступак 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

12. Трошкови физичко   53910 Отворени март мај јул  
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техничког 
обезбеђења 
ОРН:79710000 

поступак 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 

Трошкови 
ангажовања 
ватрогасне бригаде- 
Терминал НС 
ОРН: 75251000 

  53990 Отворени 
поступак 

март август децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
Трошкови 
ангажовања 

  53990 Отворени 
поступак 

март август децембар  
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ватрогасне бригаде-
Лединци 
ОРН: 75251000  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 

Трошкови анализе 
робе  КО 
ОРН: ДА40 

 
 
 

 

 539911 Отворени 
поступак 

април јун август  

  
 
 
 
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

16. 

Ангажовање 
овлашћене фирме у 
случају потребе за 
реаговањем у циљу 
спречавања загађења 
- Лединци  
ОРН: 90720000 

  5399811 Отворени 
поступак 

јун август јун/2017  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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17. 

Трошкови чишћења 
пословних просторија 
ОРН:90919200 

  550932 Отворени 
поступак  

август октобар децембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

18. 

Oсигурањe имовине - 
пожар и лом 
ОРН: 66510000 

 
 
 
 
 

 55203 Отворени 
поступак  

октобар децембар јануар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

19. 

Осигурање прекида 
рада услед наступања 
ризика пожара и/или 
лома машина 
транспортног система 
или складиштима ЈП 
Транснафта Панчево 
ОРН: 66516000 

  55204 Отворени 
поступак 

јун август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

20. 

Осигурање имовине - 
пожар и лом 
складишта у  
Лединцима 
ОРН: 66516000 

  55203 Отворени  
поступак 

мај јул август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
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вредности 

21. 

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:66516000 

  55204 Отворени 
поступак 

април јун август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

22. 

Осигурање 300т евро 
дизела у складишту 
Лединци ЈП 
Транснафта Панчево 
ОРН:66510000 

  55206 Отворени 
поступак 

април јун август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

23. 

Осигурању 700т евро 
дизела у складишту 
Лединци ЈП 
Транснафта Панчево 
ОРН:66510000 

  55207 Отворени 
поступак 

јул септемба
р 

октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

24. 
Трошкови премије 
осигурања 
запослених 

  55210 Отворени 
поступак 

октобар децембар јануар  
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ОРН:66514110 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

25. 

Oсигурање моторних 
возила  
(КАСКО И ОСНОВНО) 
ОРН:66514110 

  55220 Отворени 
поступак 

октобар децембар јануар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

26. 

Осигурање из 
одговорности из 
делатности 
складиштара за штете 
на роби (сировој 
нафти), коју ЈП 
Транснафта 
складишти у својим 
складиштима за трећа 
лица 
ОРН:66516000 

  55204 Отворени 
поступак 

новембар јануар фебруар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

27. 

Снимање деонице 
ДН1 интелигентним 
крацером 
ОРН: 45232000 

  02200 Отворени 
поступак 

Април Јун Август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

28. Интервентно   532011 Отворен Јјануар Фебруар Март  
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одржавање 
нафтовода (оквирни 
споразум за 2016. i 
2017.) 
 
 
ОРН:50532000 

поступак 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

29. 

Интервентно 
одржавање стубних 
трафо станица, трафо 
станице на ТНС и 
друге електро опреме 
у погону ( оквирни 
споразум за 2015., 
2016.) 
 
 
ОРН: 50532000 

  53210 Отворен 
поступак 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. 
Интервентно 
одржавање 
складишта (оквирни 

  53211 Отворен 
поступак 

октобар новембар децембар  
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споразум за 2016. i 
2017.)  
 
 
ОРН: 50410000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

31. 

Трошкови за услуге 
одржавања DMS 
система 
ОРН: 72260000 

  55060 Отворен 
поступак 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

32. 

Трошкови за услуге 
одржавања SAP 
система 
ОРН: 72260000 

  55060 Отворен 
поступак 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

33. 

Дијагностика и сервис 
пумпних агрегата 
(линијске пумпе, 
бустер пумпе, пумпе 
за зауљену 
канализацију...) 
ОРН: 50511000 

  53210 Отворен 
поступак 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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34. 

Услуга одржавања 
пумпних агрегата  
ОРН: 50511000 

  53211 Отворен 
поступак 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

35. 

Ангажовање 
овлашћене фирме у 
случају потребе за 
реаговањем у циљу 
спречавања загађења 
- Терминал и 
цевоводни систем  
ПЛАН- ОКВИРНИ 
СПОРАЗУМ НА 3 
ГОДИНЕ  
 
 
 
ОРН:  
90520000 
90720000 

  53998 Отворен 
поступак 

април мај октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Извођење истражних   53998 Отворен април мај јун  
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радњи и уградња 
пијезометарских 
конструкција након 
акцидента 
ОРН: 34990000 

поступак 

 Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. 

Замена постојећих 
цевовода у тунелском 
делу РГО зоне у 
складишту Лединци 
са израдом елабората  
инвестиционог 
одржавања  и 
исходовањем 
сагласности 
Министарства 
Одбране- Израда 
техноекономске 
анализе и пројекта 
замене надземних 
цевовода у 
складишту Лединци 
ОРН: 44161000 

  02790 Јавна набавка 
мале вредности 

мај јул август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
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вредности 

38. 

Израда пројекта 
уградње Катодне 
заштите понтона у 
МГО зони складишта 
Лединци на основу 
идејног пројекта, 
уградња, исходовање 
сагласности 
Министарства 
Одбране 
ОРН: 71242000 

  02790 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

39. 

Израда пројектно-
техничке 
документације 
санације 
манипулативних 
нафтовода према 
резервоарима, на 
Терминалу Нови Сад 
ОРН: 71242000 

  02200 Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

40. 

АРИС 
ОРН: 72241000 

  01500 Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 

 



Страница 34 од 112 
 

утврђивања процењене 
вредности 

41. 

Израда пројектне 
документације  за 
адаптацију једног 
магацина (термо 
изолација, грејање, 
хидраулика и сл.) за 
потребе ватрогасног 
возила 
ОРН: 71242000 

  02790 Јавна 
набавка 

мале 
вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

42. 

Трошкови за услуге 
одржавања ASW 
софтвера 
ОРН: 72260000 

  55060 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

43. 

Услуге смештаја у 
земљи и 
иностранству 
ОРН: 55110000 

  52492 
52951 

Јавна набавка 
мале вредности 

јун август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

44. 

Одржавање зелених 
површина 
ОРН: 71421000 

 
 

 53200 
53299 

Јавна набавка 
мале вредности 

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

 
 
 
 
 
 
 

45. 

Одржавање 
котлoвског 
постројења 
ОРН: 50531100 

  53210 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. 

Техничко одржавање 
објеката 
ЈП"Транснафта" 
ОРН: 50700000 

  53200 Јавна набавка 
мале вредности 

мај јул октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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47. 

Трошкови услуга 
поправке и 
одржавања жичане 
ограде у М и Р зони 
ОРН: 50000000 

  53211 Јавна набавка 
мале вредности 

мај август октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

48. 

Наношење земљаног 
надслоја на местима 
где је дубина 
нафтовода мања од 
1м  
ОРН: 50800000 

  53201 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

49. 

Услуга консалтинга за 
потребе 
корпоративизације:  
мерење и 
оптимизација процеса 
складиштења нафте и 
одржавања 
ОРН:71621000 

  55096 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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50. 

Одржавање оптичког 
телекомуникационог 
система  
ОРН: 50332000 

  53201 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

51. 

Услуга одржавања 
запорне арматуре 
ОРН: 50531100 

  53211 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

52. 

Употреба азотног 
постројења 
ОРН: 45252200 

  53201 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

53. 

Овера мерила 
протока 
ОРН: 50433000 

  53210 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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54. 

Одржавање SAAB 
радарских мерила 
нивоа резервоара 
(редовни сервиси и 
баждарење) 
ОРН: 50514200 

  53210 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

55. 

Услуга одржавања 
вентилационог 
система  
ОРН: 50511000 

  53211 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 

56. 

Услуга одржавања 
електромотора  
ОРН: 50532100 

 
 
 
 

 53211 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар јул август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

57. 

Одржавање електро-
инсталације  
ОРН: КА04 

  53211 Јавна набавка 
мале вредности 

јул август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
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вредности  
 
 

58. 

Услуга одржавања 
машинске 
инсталације и 
цевовода 
ОРН: 507100000 

  53211 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

59. 

Антикорозивна 
заштита машинских 
инсталација 
ОРН: 45350000  

  53211 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар јануар фебруар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 

60. 

Одржавање система 
за гашење пожара и  
хидрантских 
инсталација 
ОРН: 50413200 

  53990 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

61. 

Одржавање система 
мерне станице и 
мерила протока 
OРН: 50410000 

  53210 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
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вредности  
 
 

62. 

Упграде Танкмасетер 
менаџмент софтвера 
за надзор радарског 
мерења резервоара 
ОРН: 
 72212000; 
 38115000 

  01400 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

63. 

Упграде SCADA са 
миграцијом на нови 
ОС 
ОРН: 50334400 

  02300 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун   

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

64. 

Отклањање 
недостатака по 
ревизији 
трафостанице 
ОРН: 65320000 

  53210 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децебар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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65. 

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

  53210    
53211 

Јавна набавка 
мале вредности 

април октобар децембар  

 
 
 
 
 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

66. 

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

  53210 Јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

67. 

Трошкови одржавања 
рачунарске 
опреме(хардвер+соф
твер) 
ОРН: 50312000 

  53291 Јавна набавка 
мале вредности 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. 

Трошкови одржавања 
путничких возила-
сервис 
1.Ауди 
2.Хонда 
3.Шкода 
4.Лада Нива 
ОРН:5011000 

  53298 Јавна набавка 
мале вредности 

мај јул август По 
партијама 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

69. 

Трошкови рекламе и 
пропаганде-проп.мат 
са логом 
ОРН: 22462000 

  53508 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

70. 

Израда планске 
документације за 
ванредне ситуације – 
безбедност 
ОРН: 71243000 

  55096 Јавна набавка 
мале вредности 

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

 

71. 

Израда Плана заштите 
од пожара за 
складиште у 
Лединцима (Овај 
трошак ће се 
реализовати ако МО 
буде тражило да тај 
План изради 
овлашћена кућа)  
ОРН: 71340000 

  53990 Јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 

72. 

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

  53990 Јавна набавка 
мале вредности 

август  септемба
р 

октобар  
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Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. 

Трошкови маркирања 
робе 
ОРН: 35121600 

  53991 Јавна набавка 
мале вредности 

септембар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

74. 

Мониторинг животне 
средине на објектима 
ЈП Транснафта ( 
подземна вода, 
ваздух, Дунав, 
карактеризација 
отпада  
ОРН: 90740000 

  53998 Јавна набавка 
мале вредности 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. 

Трошкови авио карата 
ОРН: 60400000 

  52970 Јавна набавка 
мале вредности 

мај септемба
р 

децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

76. 

Трошкови интернета- 
интрaнет  
ОРН: 72400000 

  53110 јавна набавка 
мале вредности 

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

 

77. 

Трошкови интернета- 
интернет портала                   
ОРН: 324121100 

  53111 јавна набавка 
мале вредности 

мај јул октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

  

78. 

Трошкови 
транспортних услуга 
ОРН: МА09 

 
 
 
 

 53119 јавна набавка 
мале вредности 

мај јул октобар  

 
 
 
 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

79. 

Трошкови услуге 
оптимизације штампе 
у ЈП Транснафта 
 уговор минимум на 2 
године; 
 
ОРН: 79810000 

  55061 јавна набавка 
мале вредности 

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

 

80. 
 
 

Трошкови ревизије 
ОРН: 79212500 
 

  55094 јавна набавка 
мале вредности 

јул август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

 
81. 

 

Ванредни лекарски 
прегледи 
ОРН: 85121000 

  55095 јавна набавка 
мале вредности 

август Октобар  новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

82. 

Периодични лекарски 
прегледи 
ОРН: 85121000 

  55095 јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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83. 

Израда трошковног 
модела организације 
Функције за 
складиштење 
ОРН:71600000 

  55096 јавна набавка 
мале вредности 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

84. 

Израда Акта о 
процени ризика у 
складу са новом 
систематизацијом 
ОРН:71600000 

  55096 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

85. 

Трошкови 
консултантских 
услуга-процена 
вредности капитала 
ОРН:71600000 

  55096 јавна набавка 
мале вредности 

август септемба
р 

октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

86. 

Трошкови 
репрезентације за 
угоститељске услуге 
у земљи 
ОРН:55300000 

  55101 јавна набавка 
мале вредности 

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

 

87. 

Израда пројектно-
техничке 
документације 
реконструкције 
пароводног система 
грејања на Мерној 
станици Панчево 
ОРН:71242000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

88. 

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

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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89. 

Замена вентила 18" 
на отпремном 
крацерском месту на 
ТНС 
ОРН:76200000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

90. Набавка услуге 
испитивања и израде 
техничке 
документацује за 
потребе ремонта 
истакачких руку на 
пристану и ремонт 
истакачих руку на 
пристану 
ОРН:71242000 

  02790 јавна набавка 
мале вредности 

август септемба
р 

октобар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

91. Израда елабората за 
потребе чишћења 
речног дна до пловне 
дубине око понтона у 
складишту Лединци 
ОРН:71242000 

  02790 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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92. Санација/изолација 
споја резервоара и 
темеља 
ОРН:44611600 

  53210 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

93. Преглед и 
испитивање Еx 
опреме 
ОРН:50532000 

  53211 јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

94. 
 

Испитивање Ех 
опреме 
ОРН:50532000 

  53211 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

95. Трошкови фиксних 
телефона  
ОРН:64211000 

  53101 јавна набавка 
мале вредности 

к 

август октобар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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96. Трошкови мобилних 
телефона  
ОРН: 642120000  

  53102 јавна набавка 
мале вредности 

август октобар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

97. Одржавање расвете 
 
ОРН: 71318100 

  53211 јавна набавка 
мале вредности 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 

98. 

Одржавање стубних 
ТС на траси 
нафтовода                      
ОРН: КА12 

  53210 јавна набавка 
мале вредности 

април април мај  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. 

Одржавање 
трафостаница у М и Р 
зони 
ОРН: КА12 

  53211 јавна набавка 
мале вредности 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

100. 

Одржавање видео 
надзора у Лединцима 
ОРН:50343000 

  53211 јавна набавка 
мале вредности 

Јул Август Септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

101. 

Довођење у 
функционално стање 
видео надзора 
ОРН:50343000 

  53211 јавна набавка 
мале вредности 

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

102. 

Побољшање и 
унапређење система 
видео надзора у РГО 
зони СкПГ Лединци 
ОРН:50343000 

  02300 јавна набавка 
мале вредности 

Март Април Мај  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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103. 

Испитивање и 
поправка (замена 
делова или дела 
инсталације)  
полустабилног 
система за гашење 
пожара у Лединцима 
(два пута годишње, 
шестомесечно) 
ОРН: 
45343220; 
50413100 

  53990 јавна набавка 
мале вредности 

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

104. 

Контрола, сервис и 
поправка  стабилних 
система за гашење 
пожара на блок 
станицама и сервер 
салама (два пута 
годишње  - 
шестомесчно) 
ОРН:45343220 

  53990 јавна набавка 
мале вредности 

Април Мај Јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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105. 

Контрола и сервис 
стабилног система за 
гас детекцију - (два 
пута годишње  - 
шестомесчно) за "М" 
и "Р" зону 
 
ОРН:45343220 

  53990 јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

106. 

Контрола и сервис 
стабилног система за 
гас детекцију (два 
пута годишње)  - (два 
пута годишње  - 
шестомесчно) – 
котларница 
ОРН:45343220 

  53990 јавна набавка 
мале вредности 

Октобар Новембар Децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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107. 

Контрола, сервис и 
поправка  стабилних 
система за дојаву 
пожара (два пута 
годишње  - 
шестомесчно, "М" и 
"Р" зона) у 
Лединцима  
 
ОРН:45343220 

180.000 
 

 

180.000 
са пдв: 
216.000 

53990 јавна набавка 
мале вредности 

Септембар Октобар Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

108. 

Контрола, сервис и 
поправка  стабилних 
система за дојаву 
пожара (два пута 
годишње  - 
шестомесчно, 
Грчкошколска, 
Бјелановићева) 
 
ОРН:45343220 
 

  53990 јавна набавка 
мале вредности 

Септембар Октобар Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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109. 

Контрола, сервис и 
поправка  стабилних 
система за дојаву 
пожара (два пута 
годишње  - 
шестомесчно, 
Терминал, 
котларница) 
 
 
ОРН:45343220 

  53990 јавна набавка 
мале вредности 

Септембар Октобар Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110. 

Одржавање система 
за расвету 
 
 
ОРН:71318100 

  53200 јавна набавка 
мале вредности 

Септембар Октобар Новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 
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 Радови       

1. 

Изградња 2 х 20.000 
м3 резервоара за 
складиштење сирове 
нафте у Новом Саду, 
пројекат изведеног 
стања, употребна 
дозвола. 
ОРН: 45247270 

  026005 Отворени 
поступак 

мај јул децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Изградња видео 
надзора на 
Терминалу Нови Сад-
део Пројекта система 
даљинског 
управљања и 
контроле нафтовода 
књига 1,2 и 3 
ОРН: 32323500 

  02300 Отворени 
поступак 

јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 
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3. 

Санација спољашњег 
дела резервоара 
ОРН:45259100  

  02200 Отворени 
поступак 

јул август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 

У склопу редовног одржавања резервоара, а и због појава корозије на крововима резервоара, потребно је извршити 
њихову антикорозивну заштиту. У склопу редовног одржавања резервоара, а и због појава корозије на крововима 
резервоара, потребно је извршити њихову антикорозивну заштиту. 

4. 

Израда пројектне 
документације (са 
спецификацијом 
радова и потребне 
опреме-делова)  и 
замена подземног 
дела цевовода 
полустабилног 
система за гашење 
пожара тешком пеном 
у складу са 
пројектном 
документацијом 
ОРН: 71242000; 
45343000  
 

  02790 Отворени поступак јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 
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5. 

Израда пројектне 
документације  и 
замена подземног 
дела цевовода 
хидрантске мрежеу 
складу са пројектном 
документацијом 
ОРН: 71242000; 
45343000 

  02790 Отворени 
поступак 

јул август септембар  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 

 

6. 

Реконструкција 
објекта ватрогаснице 
на Терминалу Нови 
Сад 
ОРН:45300000 

  02200 Отворени 
поступак 

април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 

 

7. 

Инвестиционо 
одржавање -  спољна 
топлотна изолација 
пословног простора у 
Београду, са израдом 
потребне 
документације за 
извођења радова 
ОРН:45220000 

  02200 Отворени 
поступак 

април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 
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8. 

Инвестиционо 
одржавање - санација 
оштећене спољне 
терасе, фасаде и 
измештање 
климатизације са 
преграђивањем 
просторија унутар 
пословног простора I 
у Новом Саду, 
Гргчкошколска, са 
израдом потребне 
документације. 
ОРН:45220000 

  02200 Отворени 
поступак 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Према постојећој законској процедури обавеза Предузећа јесте превентивно одржавање како унутрашњости тако и 
спољашњости пословног простора у сврху безбедности како по запослене тако и по трећа лица. За ове радове 
Предузеће планира средства у износу од 4,000,000 РСД. Средства опредељена према Инвестиционом приручнику за 
радове у грађевинарству и до сада изведених радова у периоду 2006. - 2015. година. 

9. 

Изградња стабилног 
система за гашење 
пожара у пумпној 
станици погонских 
горива у складу са 
пројектном 
документацијом  

ОРН: 45343000 

  02790 Отворени 
поступак 

март април мај  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 
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10. 

Изградња стабилног 
система за 
аутоматску дојаву 
гашење пожара у 
сервер салама у 
Београду и Новом 
Саду  
ОРН: 45343000 

  02300 Отворени 
поступак 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

Адаптација једног 
магацина (термо 
изолација, грејање, 
хидраулика и сл) у 
складу са пројектном 
докумнатацијом за 
потребе ватрогасног 
возила 
ОРН:ИА31 

  02790 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 

 

12. 

Инвестиционо 
одржавање - тоалета 
и кафе кухиње са 
заменом дотрајале 
водоводне и 
канализационе 
инсталације у  

  02200 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  
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пословном простору 
у Београду, 
Бјелановићева, са 
израдом потребне 
техничке 
документације  
ОРН: 45220000 
Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

13. 

Набавка и замена 
прозора у 
Грчкошколској 
ОРН: 45421132 

  02200 
 

Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

14. 

Замена прозора на 
објектима Змај 
Јовина 1 и МС 
Панчево 
ОРН: 45421132 

  02200 
 

Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

Због дотрајалости постојећих прозора, а у циљу повећања енергетске ефикасности, потребно их је заменити новим. 
Процењена вредност је добијена на основу анализе актуелних цена потенцијалних понуђача на тржишту. 

15. 

Изградња паркинга у 
Лединцима 
ОРН: 45223300 

  02790 Јавна набавка 
мале вредности 

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

 
 
 
 
 
 
 

16. 

Чишћење речног дна 
до пловне дубине око 
понтона у складишту 
Лединци  
ОРН: 45252124 

  02790 Јавна набавка 
мале вредности 

јул август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

17. 

Изградња система 
Техничке заштите 
периметара на 
објектима 
Вентилационог 
отвора Шахта-1 и 
Вентилационог 
отвора Шахта-2 
Змајевац из састава 
СкПГ Лединци са 
техничком 
документацијом(веом
а битно да се уради 
из безбедносних 
разлога) 
ОРН: 90732000 

  02790 Јавна набавка 
мале вредности 

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

 

18. 

Кречење пословних 
просторија на 
Терминалу Нови Сад 
ОРН: 45450000 

  53200 Јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

19. 

Kречење објеката 
(управна 
зграда,радионица, 
командно 
управљачки центар 
ОРН: 45450000 

  53200 Јавна набавка 
мале вредности 

август август септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 

20. 
 

Поправка браварије  у 
командном центру 
ОРН: 45421160 

  53200 Јавна набавка 
мале вредности 

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

 

21. 
 

Израда техничке 
документације, 
набавка и уградња 
опреме према 
техничкој 
документацији, 
Реконструкција ауто-
ваге 
ОРН:71242000; 
38311200 

  02790 јавна набавка 
мале вредности 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Ред
ни 

број 

Предмет набавке 
 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана средства 
(без ПДВ-а) 

Основ за 
изузеће 

Оквирни датум 

Напомена 

Износ Конто 
Покрета

ња 
поступка 

Закључе
ња 

уговора 

Изврше 
ња 

Уговора 

 УКУПНО         

 Добра         

1. 

 
 
 
Откуп замљишта за 
потребе система 
продуктовода 
ОРН: 70122000 

  02600 Члан 7. 15) април мај  јун  

  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

2. 

Откуп земљишта са 
објектом за потребе 
будућег терминала 
обавезних резерви на 
основу јавно 
приватног 
партнерства 
ОРН: 70122000 

  02600 Члан 7. 15) април мај јул  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

3. Експропријација   02000 Члан 7. 15) април мај јун  
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парцела на траси 
нафтовода 
ОРН: 70122000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

Канцеларијски 
намештај 

ОРН: 39130000 

  02300 Члан 39. 
став 2 

јул авгус
т 

септембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 

5. 

Резервни делови за 
котларнице 
ОРН: 44621221 

  51400 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар новембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

6. 

Резервни делови за 
систем централног 
грејања  
ОРН: 39715210 

  51400 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар новембар  
 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања  
процењене вредности 
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7. 

Израда натписа и 
табли упозорења  
ОРН: 31523200 

  51229 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 

8. 

Резервни делови за 
баштенску опрему 
ОРН: 16310000 

  51410 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар фебруар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

9. 

Набавка филтера за 
гориво на понтону, 
МРС,ГМПС и АВП – у 
ОРН:42913400 

  53211 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар новембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

10. 

Потрошни санитарни 
материјал 
ОРН: 44411000; 

  51239 Члан 39. 
став 2 

јул август септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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11. 

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

  51410 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

12. 

Резервни делови за 
Ех опрему 
ОРН:34913000 

  51410 Члан 39. 
став 2 

         јул  авгус
т 

септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

13. 

Резервни делови за 
електричне актуаторе 
ОРН:34913000 

  51410 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

14. 

Сви остали трошкови 
материјала – 
режијског 
ОРН:31000000 

  51229 Члан 39. 
став 2 

јул август септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

15. 
Сорбент крпе 
ОРН:18143000 

 
 
 

 51229 Члан 39. 
став 2 

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

 
 
 
 
 
 
 

16. 

Трошкови визит 
карти 
ОРН:TA23 

  51229 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар  март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

17. 

Набавка отирача и 
итисона 
ОРН:39530000 

  51229 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар  март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

18. 

Набавка точкића за 
столице 
ОРН:34324000 

  51229 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар  март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

19. 

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

 
 
 
 

 51510 Члан 39. 
став 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 

Ручна колица за 
премештање 
металних буради 
ОРН:34911100 

  51510 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар  март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 

21. 

Разни каблови 
ОРН:44321000 

 
 
 
 

 51239 Члан 39. 
став 2 

јул август  септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

22. 

Трошкови ауто гума и 
гума за камион са 
услугама  замене                         
ОРН:34351100 

  51511 
53298 

Члан 39. 
став 2 

март април децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

23. 

Набавка  антифриза и 
средстава за 
подмазивање 
ОРН:09211000 

 
 
 
 

 51233 Члан 39. 
став 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 

Средства за 
одмашћивање и 
чишћење 
ОРН:09211100 

  51233 Члан 39. 
став 2 

јануар април мај  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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25. 

Средства техничке 
хемије 
ОРН:24960000 

  51233 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 

Средства за заштиту 
од инсеката 
ОРН:24452000 

  51233 Члан 39. 
став 2 

јул август септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 

27. 

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

  51233 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
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28. 

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

  51233 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

29. 

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

  51229 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

30. 

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

  51512 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 

31. 

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

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост  
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набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

32. 

Замена дотрајалих и 
неисправних 
заштитних завеса и 
набавка и уградња 
нових у пословним 
просторијама -
Бјелановићева, 
Београд 
ОРН:39515100 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

33. 

Камен за 
поправљање 
обалоутврда 
ОРН:44910000 

  53201 Члан 39. 
став 2 

јул август  септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

34. 

Трошкови куповине 
нових верзија 
стандарда ИСО 9001, 
ИСО 14001 и пратећих 
стандарда 
ОРН:ГЦ16 

  55098 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

35. 

Трошкови куповине 
стандарда ИСО 27001 
и ИСО 50001 и 
пратећих стандарда 

  55098 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  
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ОРН:ГЦ16 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

36. 

Набавка металних 
буради за 
складиштење отпада 
ОРН:44614000 

  51510 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

37. 

Набавка пластичних 
контејнера 
ОРН:44618100 

  51510 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

38. 

Палете са кадом и 
бурад за прихватање 
проливене течности 
ОРН:44143000 

  51510 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

39. 
Опрема за чамац 
ОРН:34520000 

 
 
 

 51510 Члан 39. 
став 2 

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

 

40. 

Набавка  мерних 
трансформатора у 
трафостаници на 
Терминалу Нови Сад 
ОРН:31170000 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

41. 

Набавка 
сигнализатора 
проласка крацера  
ОРН:34928470 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 

42. 

Дигитална преносива 
вага до 300 кг 
ОРН:42923200 

  02300 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар децембар  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. ПВС танквана за   02300 Члан 39. јануар фебруар март  
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прихват 12 буради 
 

став 2 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

44. 

Рампа за навоз на 
танквану  
ОРН:34953000 

  02300 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

45. 

Челична мерна трака 
са наставком за висак 
(SRPS L.C5.050)  
ОРН:44173000 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

46. 

Набавка ручног 
палетног виљушкара 
ОРН:42415110 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

47. 
Набавка и уградња 
непропусне 

  02200 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  
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пластичне септичке 
јаме на Терминалу 
Нови Сад 
 ОРН:19520000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 

48. 

Набавка покретних 
уљаних радијатора са 
15 ребара 
ОРН:44621100 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 
 

49. 

Набавка компресора     
ОРН:42123000 

 
 
 
 

 02300 Члан 39. 
став 2 

јул август септемба
р 

 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 

50. 

Набавка приколице за 
чамац дужине 5,5 
метара       
ОРН:34223300 

  02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 

51. 
Набавка ручног 
сонара са 

  02790 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  
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акомулатором од 12V 
- 24V 
 
ОРН:38113000 

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 

 
 
 
 
 
 

52. 

Ручни виљушкар 
ОРН:42415110 
 

  02300 Члан 39. 
став 2 

јануар фебруар март  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

 

53. 

Потапајућа пумпа 
ОРН:43134100 

 
 
 

 02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

 

54. 

Агрегат 12 кW 
ОРН:14212200 

 
 
 

 02300 Члан 39. 
став 2 

април мај јун  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

 

55. 

 
Трошкови за воду 
ОРН: 41110000 

  53997 Чл 7став 1 
тачка 1 

јул август октобар  

Разлог и оправданост  
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набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

56. 

Утрошак остале 
енергије за грејање 
ОРН:09324000 
 

  51329 Чл 7  став1 
тачка 1 

март јун август  

Разлог и оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене вредности 
 

 

 Услуге         

1. 

Рекострукција-
замена паник 
расвете  
ОРН: 34990000 

  02300 Члан 39. 
став 2 

januar јануар фебруар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

. 

2. 

Израда капа за 
стационажне 
стубове на ДН-2 
 

  53201 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

3. 
Трошкови 
поштарине 
ОРН: 22410000 

  53100 Члан 7 1) мај мај децембар  
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Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

4. 

Набавка и замена 
подних облога у 
објекту Змај 
Јовина 1, Панчево 
ОРН: 77312100 

  53200 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

5. 

Трошкови 
адвокатских 
услуга 
ОРН: 79100000 

  55020 Члан 7. 
 

мај мај јун  

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

6. 

Одржавање 
система 
централног 
грејања објеката 
ОРН: 50720000 

  53210 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
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вредности  
 

7. 

Контрола 
исправности 
трансформаторско
г уља 
ОРН: 50532200 

  53210 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

  

8. 

Контрола 
исправности уља 
Флуид 125 
ОРН: 71731000 

  53210 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

9. 

Одржавање 
електро агрегата у 
М и Р зони 
ОРН: 50532400 

  53211 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

10. 

Ремонт 
исправљача 
акумулаторских 
батерија у 
трафостаници ТНС 

  53210 Члан 39. 
став 2 

август август септембар  
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ОРН: 50532000 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

11. 

Сервис 
исправљача 
акумулаторских 
батерија у 
енергетској сали 
ТНС 
ОРН: 50532000 

  5321022 Члан 39. 
став 2 

август август септембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

12. 

 
*Одржавање 
телефонске 
централе и 
телефонских 
инсталација и 
опреме 
*Трошкови за 
одржавање 
телефонских 
централа  
ОРН: 50334110 

  53211 
53290 

Члан 39. 
став 2 

мај мај јун  

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
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13. 

Трошкови за 
одржавање 
мобилних 
телефона 
ОРН: 50330000 

  53299 Члан 39. 
став 2 

август август септембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

14. 

Трошкови за 
одржавање: 
 
* факс апарата 
*фотокопир 
апарата 
ОРН: 50334140; 
50313200 

  53290 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 

Набавка услуга 
сервисирања 
косилице,баштенс
ког трактора, 
тримера и мотрне 
тестере, 
ОРН: 50100000 

  53211 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања 
процењене 
вредности 

16. 

Сервис и 
одржавање 
пољопривредног 
трактора са 
прикључним 
уређајима (маучер 
и ралица), Сервис 
баштенског 
трактора, тримера 
и моторне тестере 
ОРН: 50100000 

  53211 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

17. 

Одржавање 
камиона и 
припадајуће 
дизалице 
ОРН: 50100000 

  53211 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

18. 

Трошкови 
закупнине апарата 
за воду 
ОРН: ПА02 

  53323 Члан 39. 
став 2 

мај мај јун  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања 
процењене 
вредности 

19. 

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

  53930 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

20. 

Уређење ПП 
појасева у Р зони 
ОРН:50532000 

  53990 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
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21. 

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

  53299 Члан 39. 
став 2 

јул јул август  
 

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

22. 

Испитивање 
пенила 
(испитивање 
"SILVANI" пенила и 
"ПЕЈОПЕН" 
Пашалић пенила) 
ОРН: 50413200 

  53990 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

23. 
Испитивање, 
сервис и поправка 
ПП апарата и 

  53990 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  
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хидраната  
ОРН: 50413200 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 

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

  53990 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 

25. 

Трошкови накнада 
за коришћење 
аутопута 
ОРН: 79941000 

  53994 Члан 7. 
став 1.  
тачка 1) 

јануар јануар децембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
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процењене 
вредности 

26. 

Трошкови 
комуналних услуга 
ОРН: 65000000 

  53996 
 

Члан 7. 
став 1.  
тачка 1) 

јануар јануар децембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

27. 

Трошкови услуга 
димничара 
ОРН: 9091500 

  55091 Члан 7. 
став 1.  
тачка 1) 

јануар јануар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

28. 

Трошкови услуга 
дезин. и 
дератизације 
ОРН: 90921000 

  55092 Члан 39. 
став 2 

јануар јануар децембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

-  

29. 
*Трошкови огласа 
у штампи –ЈН 

  55991 
55990 

Члан 7. 
став 1.  

јануар јануар децембар  
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*Трошкови огласа 
у штампи  и 
другим медијима 
 
ОРН: 79341000 

  тачка 1) 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

  

30. 

Трошкови за 
паркирање 
службених возила 
ОРН: 03712400 

  55999 Члан 7. 
став 1.  
тачка 1) 

јануар јун децембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

31. 

*Одржавање 
система катодне 
заштите 
ОРН: FG06 

  53210 Члан 39. 
став 2 

април мај мај  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

32. 

Услуга одржавања 
система катодне 
заштите 
ОРН: 71318100 

  53211 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар новембар  
 

Разлог и 
оправданост 
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набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

33. 

Поправка са 
набавком и 
заменом 
оштећених делова 
олука на објектима 
скл. Лединци 
 

  53200 Члан 39. 
став 2 

април април мај  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

34. 

Уништавање 
корова на 
објектима 
ЈП"Транснафта" 
ОРН: 77312100 

  53200 Члан 39. 
став 2 

април април мај  
 

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

35. 

Баждарење 
трансмитера 
притиска и 
пресостата 
ОРН: 50433000 

  53992 Члан 39. 
став 2 

април април мај  
 

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
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утврђивања 
процењене 
вредности 

36. 

Вибродијагностичк
а контрола и 
провера саосности 
линијских пумпних 
агрегата 
ОРН: 14212200 

  53210 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  
 

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

37. 

Услуга одржавања 
истакачких руку 
ОРН: 50000000 

  53211 Члан 39. 
став 2 

април април мај  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

38. 

Услуга одржавања 
система за 
сигнализацију и 
управљање- 
СЦАДА 
 

  53211 Члан 39. 
став 2 

април април мај  
 

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

39. Одржавање   53211 Члан 39. октобар октобар новембар  
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машина за прање 
са топлом водом 
ОРН:71631100 
 

став 2  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

40. 

Оспособљавање 
дизел агрегата у 
трафостаници на 
ТНС 
ОРН: 50532000 

  53210 Члан 39. 
став 2 

август август септембар  
 

  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

41. 

Трошкови 
одржавања 
путничких 
аутомобила-прање 
ОРН: 50112300 

  53296 Члан 39. 
став 2 

мај август децембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
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42. 

Сервисирање 
клима уређаја 
ОРН: 50530000 

 
 
 
 

 
 
 

53297 Члан 39. 
став 2 

мај август децембар  
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

43. 

Трошкови осталих 
услуга oдржавања 
 

  53299 Члан 39. 
став 2 

јануар јануар фебруар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

  

44. 

Технички преглед 
радио станица за 
Ск.Лединци и за 
Терминал НС 
 

   Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

45. 

Збрињавање 
зауљених вода из 
система 
технолошке 
канализације на 
ТНС 

  53201 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  
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ОРН:90430000 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

46. 

Услуга одржавања 
и чишћења 
сепаратора 
зауљених вода 
ОРН:90430000 

  53998 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

47. 

Трошкови ГПС 
услуге 
ОРН:50330000 

  53298 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

  

48. 

Трошкови за 
услуге одржавања 
БиЗР софтвера 
ОРН:72227000 

  55060 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
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49. 

Трошкови 
консултантских 
услуга 
ОРН:66171000 

  55096 Члан 39. 
став 2 

април мај децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

50. 

Трошкови 
консултантских 
услуга-Актуар 
ОРН:66171000 

  55096 Члан 39. 
став 2 

октобар новембар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

51. 

Услуга коришћења 
портала  www. 
Scoring.rs и 
мониторинг 
 

  55096 Члан 39. 
став 2 

јануар јануар фебруар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

52. 

Повезивање 
SCADA између 
РГО и МГО 
 

  02790 Члан 39. 
став 2 

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

 

53. 

Ресертификација 
стандарда ИСО 
9001, ИСО 14001,  
ИСО 18001 и ИСО 
50001 
ОРН:ГЦ16 

  01200 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

54. 

Раздвајање-
спајање 
инсталације 
електричне 
енергије од 
постојећег купца 
за објекат у 
Бјелановићевој, 
Београд. Уградња 
посебног 
електричног 
бројила, са 
израдом потребне 
документације и 
исходовањем 
потребних услова, 
сагласности и 
дозвола. 

  02300 Члан 39. 
став 2 

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

 

55. 

Техничка 
документација за 
радио станице за 
Терминал Нови 
Сад 
 

  55999 Члан 39. 
став 2 

август август септембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

56. 

Трошкови услуга 
одржавања 
опреме 
 

  53211 Члан 39. 
став 2 

април април мај  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

57. 

Трошкови 
регистрације 
аутомобила 
ОРН:МА04 

  55097 Чл. 7 1) март април децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
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вредности 

58. 

Трошкови 
техничког 
прегледа 
аутомобила 
ОРН:71632000 

  55097 Члан 39. 
став 2 

март април децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

59. 

Дијагностика и 
евентуални сервис 
електромотора  
ОРН: 50532100 

  53210 Члан 39. 
став 2 

октобар октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

60. 

Трошкови такси и 
рент-а-кар услуга 
ОРН: ПА02 

  53118 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

61. 

Набавка и уградња 
санитарија и 
санитарне опреме 
ОРН:44411000 

  53211 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 

.  
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утврђивања 
процењене 
вредности 

62. 

Трошкови 
одржавања -
сервис – ТРАКТОР 
 

  53298 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

63. 

Трошкови 
одржавања  --
ВАТРОГАСНО 
ВОЗИЛО 
 

  53298 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

64. 

Трошкови 
одржавања  --
ЗАСТАВА КАМИОН 
 

  53298 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

65. 

Трошкови осталих 
непроизводних 
услуга                           

  55099 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и  



Страница 103 од 112 
 

оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

66. 

Фотокопирање и 
скенирање (А1, А0 
формат), 
пластивикација, 
коричење, и 
остало          
ОРН:ФГ06 

  55099 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

67. 

Фотокопирање и 
скенирање, 
пластивикација, 
коричење, и 
остало      
ОРН:ФГ06 

  55099 Члан 39. 
став 2 

март октобар новембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

68. 

Остали 
нематеријални 
трошкови                       

  55999 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
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вредности 

69. 

Семинари и 
стручно 
образовање из 
области јавних 
набавки                      
ОРН:80510000;    
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 

70. 

Семинари и 
стручно 
образовање из 
области 
финансија, 
рачуноводства и 
обрачуна 
зарадаОРН: 
80510000     
80522000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 

71. 
Семинари и 
стручно 
образовање из 

  
 
 

55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  
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области  
контролинга                       
ОРН:80510000;     
80522000 

 
 
 
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

72. 

Семинари  и 
стручно 
образовање из 
области права   
ОРН: 
80510000     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

73. 

Семинари и 
стручно 
образовање из 
области интерне 
ревизије                        
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

74. 
Семинари из 
области 

  
 

55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  
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транспорта,енергет
ике                       
ОРН:80510000;     
80522000 
 

 
 
 
 
 
 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

75. 

Семинари и 
конференције  из 
области ИТ                  
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

76. 

Стручна настава-
обука  за стицање 
лиценци и 
усавршавање из 
области процене 
ризика                           
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

77. Семинари из   55040 Члан 39. март октобар децембар  
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области заштите 
животне средине, 
хемијски удес и 
управљање 
опасним теретом      
ОРН:80510000;     
80522000 

став 2 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

78. 

Семинари из 
области ЗОП                    
ОРН:80510000;     
80522000 

 
 
 
 
 

 55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

79. 

Семинари из 
области БИЗР 
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

80. 
Семинари из 
области 
менаџмента 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  
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квалитетом              
ОРН:80510000;    
80522000 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

81. 

Семинари и 
конференције из 
области топ 
менаџмента 
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

82. 

Семинари и 
специјалистичке 
обуке из области 
управљања 
људским 
ресурсима 
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

  

83. 
Семинари и 
специјалистичке 
обуке из области 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  
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информисања и 
односа са 
јавношћу 
ОРН:80510000;    
80522000 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

84. 

Семинари из 
области енергетске 
ефикасности 
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

85. 

Конференције из 
области 
складиштења 
ОРН:80510000;     
80522000 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

86. 

Стручна настава-
обука  за стицање 
лиценци 
Инжењерске 
коморе   из 

  55040 Члан 39. 
став 2 

март октобар децембар  
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области 
технологије, 
машинства,грађев
инарства, 
електротехннике 
ОРН:80510000;    
80522000 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

 Радови         

1. 

Поправка кућице на 
понтону са 
набавком и 
уградњом врата и 
прозора 
ОРН:45223700 

 

 02790 
Члан 39. 

став 2 
април мај јун  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

2. 

Разни браварски 
радови 
ОРН:45421160 

 

 53200 
Члан 39. 

став 2 
април мај децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 

3. Разни грађевински   53200 Члан 39. април мај децембар  
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радови 
ОРН:45000000 

став 2 

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 

4. 

Разни електро 
радови 
ОРН:50532000 

 

 53210 
Члан 39. 

став 2 
април мај децембар  

Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Разни мерно-
регулациони 
радови 
 
ОРН:50411000 
 

 

 53210 
Члан 39. 

став 2 
април мај децембар   

 
Разлог и 
оправданост 
набавке; начин 
утврђивања 
процењене 
вредности 
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 Датум усвајања:18.03.2016.године 

 

 

 

 

 

         

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО 

 
 

(Бранко Јокић) 

М.П. 


