
План набавки за 2020. годину 
ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2020. годину ЈП 
"Градска стамбена агенција"  
Панчево

20.1.2020

Техничка исправка број: 1 3.3.2020
Измена број: 1 15.6.2020

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

118.800.000

са ПДВ-ом

2020 118.800.000

добра 4.500.000

1.1.1 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

ЈН 01/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају оредузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 01/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
30192000    

51212.500.000 3.000.000

1.1.2 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

ЈН 02/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, апредвиђена је 
Финансијским планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и Буџетом града Панчева за 2020.г.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности истоврсних набавки из предходне године и утрошених средстава за предметне 
набавке по усвојеном финанњсијском извештају предузећа за предходну годину, као и износом одобрених средстава за све намене из Буџета 
града за текућу годину.
интерни број поступка: ЈН 02/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

51331.000.000 1.200.000

Страна 1 од 16Датум штампе: 15.6.2020



1.1.3 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

ЈН 03/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 03/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Гориво и мазиво за службене аутомобиле1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Гориво и мазиво за службене аутомобиле

ОРН:
09100000    

51301.000.000 1.200.000

услуге 41.300.000

1.2.1 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

ЈН 04/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 04/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Вођење пословних књига по систему двојног 
књиговодства за предузећа и задруге
1.100.000

По годинама: 
2020-1.100.000

Вођење пословних књига по систему двојног 
књиговодства за предузећа и задруге

ОРН:
79200000    

55001.100.000 1.320.000

1.2.2 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2020

ЈН 05/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 05/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Геодетске услуге2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Геодетске услуге

ОРН:
71250000    

53002.000.000 2.400.000

1.2.3 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2021

ЈН 01/20-О
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 01/20-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање хигијене у колективним 
стамбеним зградама
10.000.000

По годинама: 
2020-10.000.000

Одржавање хигијене у колективним 
стамбеним зградама

ОРН:
90911000    

530010.000.000 12.000.000

Страна 2 од 16Датум штампе: 15.6.2020



1.2.4 6
2020

6
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

6
2021

ЈН 01/20-П
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: ЈН 01/20-П; ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања информационог система 
за финансијско пословање ЈП "ГСА" Панчево
800.000

По годинама: 
2020-800.000

Услуге одржавања информационог система 
за финансијско пословање ЈП "ГСА" Панчево

ОРН:
72000000    

5506800.000 960.000

1.2.5 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

ЈН 06/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена врадност утврђена је на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину
интерни број поступка: ЈН 06/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуга одржавања електроинсталација у 
колективним стамбеним зградама и 
пословном простору које одржава ЈП "ГСА" 
Панчево

1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Услуга одржавања електроинсталација у 
колективним стамбеним зградама и 
пословном простору које одржава ЈП "ГСА" 
Панчево

ОРН:
50700000    

53001.000.000 1.200.000
53000 0

1.2.6 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2021

ЈН 07/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена различитих понуђача
интерни број поступка: ЈН 07/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Услуге одржавања водовода и канализације 
у колективним стамбеним зградама и 
пословном простору које одржава ЈП „ГСА“ 
Панчево

4.900.000

По годинама: 
2020-4.900.000

Услуге одржавања водовода и канализације 
у колективним стамбеним зградама и 
пословном простору које одржава ЈП „ГСА“ 
Панчево

ОРН:
50700000    

53004.900.000 5.880.000
53000 0

1.2.7 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

2
2021

ЈН 03/20-О
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.

Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из претходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном финансијском извештају предузећа за претходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду
интерни број поступка: ЈН 03/20-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Услуге ППЗ у колетивним стамбеним 
зградама и пословном простору које одржава
 ЈП "ГСА" Панчево

10.000.000

По годинама: 
2020-10.000.000

Услуге ППЗ у колетивним стамбеним 
зградама и пословном простору које одржава
 ЈП "ГСА" Панчево

ОРН:
35111000    

530010.000.000 12.000.000

Страна 3 од 16Датум штампе: 15.6.2020



1.2.8 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

ЈН 08/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 08/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Техничка контрола исправности лифтова у 
колективним стамбеним зградама
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Техничка контрола исправности лифтова у 
колективним стамбеним зградама

ОРН:
71631000    

53001.000.000 1.200.000

1.2.9 6
2020

7
2020

отворени 
поступак

7
2021

ЈН 04/20-О
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 04/20-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање и сервисирање лифтова у 
колективним стамбеним зградама
7.000.000

По годинама: 
2020-7.000.000

Одржавање и сервисирање лифтова у 
колективним стамбеним зградама

53007.000.000 8.400.000

1.2.10 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

ЈН 10/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 10/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање и сервис хидроцила у 
колективним стамбеним зградама
3.500.000

По годинама: 
2020-3.500.000

Одржавање и сервис хидроцила у 
колективним стамбеним зградама

53003.500.000 4.200.000

радови 73.000.000

1.3.1 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

2
2021

ЈН 02/20-О
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Упоређивање цене изградње објеката сличне структуре и габарита, а по критеријумима за социјално становање
интерни број поступка: ЈН 02/20-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Грађевинско занатски радови изградња 
колективне стамбене зграде у Светозара 
Милетића у Панчеву

40.000.000

По годинама: 
2020-40.000.000

Грађевинско занатски радови изградња 
колективне стамбене зграде у Светозара 
Милетића у Панчеву

ОРН:
45000000    

530040.000.000 48.000.000
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1.3.2 2
2020

2
2020

отворени 
поступак

2
2021

ЈН 09/20-О
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: ЈН 09/20-О; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Одржавање објеката у јавној својини Града 
Панчева
30.000.000

По годинама: 
2020-30.000.000

Одржавање објеката у јавној својини Града 
Панчева

ОРН:
45000000    

530030.000.000 36.000.000
53000 0

1.3.3 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

ЈН 11/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача, вредности набавке из претходне године, као и утрошених средстава 
по усвојеном финансијском извештаја предузећа за претходну годину, а по одобреним средствима буџета Града за ову годину.
интерни број поступка: ЈН 11/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Уклањање и рушење постојећег темеља на 
парцели 3656/1, С.Милетића бр.29
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Уклањање и рушење постојећег темеља на 
парцели 3656/1, С.Милетића бр.29

53001.500.000 1.800.000

1.3.4 8
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2020

ЈН 12/20-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача, вредности набавке из претходне године, као и утрошених средстава 
по усвојеном финансијском извештаја предузећа за претходну годину, а по одобреним средствима буџета Града за ову годину.
интерни број поступка: ЈН 12/20-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Извођење радова на уређењу слободне 
површине и паркинг простора на парцели 
3656/1, С.Милетића бр.29

1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Извођење радова на уређењу слободне 
површине и паркинг простора на парцели 
3656/1, С.Милетића бр.29

53001.500.000 1.800.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

13.769.666

са ПДВ-ом

2020 13.769.666

2021 0

добра 2.471.666добра 2.471.666

2.1.1 3
2020

3
2020

39.2. 3
2020

НД 01/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 01/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка канцеларијског намештаја400.000

По годинама: 
2020-400.000

Набавка канцеларијског намештаја

ОРН:
39130000    

0231400.000 480.000

2.1.2 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

НД 02/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 02/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка стручне литературе200.000

По годинама: 
2020-200.000

Набавка стручне литературе

ОРН:
22000000    

5593200.000 240.000

2.1.3 3
2020

3
2020

39.2. 3
2020

НД 03/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 03/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Рачунарска опрема и материјал500.000

По годинама: 
2020-500.000

Рачунарска опрема и материјал

ОРН:
30230000    

0231500.000 600.000
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2.1.4 8
2020

8
2020

39.2. 9
2021

НД 04/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 04/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка напитака за предузеће290.000

По годинама: 
2020-290.000

Набавка напитака за предузеће

ОРН:
15000000    

5512290.000 348.000

2.1.5 8
2020

8
2020

39.2. 9
2021

НД 05/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 05/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Потрошни материјал за одржавање хигијене 
у предузећу
390.000

По годинама: 
2020-390.000

Потрошни материјал за одржавање хигијене 
у предузећу

ОРН:
24900000    

5120390.000 468.000

2.1.6 10
2020

10
2020

39.2. 10
2020

НД 06/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 06/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка ХТЗ опреме291.666

По годинама: 
2020-291.666

Набавка ХТЗ опреме

ОРН:
18100000    

5124291.666 350.000
51240 0

2.1.7 12
2020

12
2020

39.2. 12
2021

НД 07/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НД 07/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка опреме и услуга за 
телекомуникације
400.000

По годинама: 
2020-400.000

Набавка опреме и услуга за 
телекомуникације

ОРН:
32500000    

0231400.000 480.000

услуге 11.298.000услуге 11.298.000
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2.2.1 2
2020

2
2020

39.2. 3
2021

НУ 01/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 01/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге мобилне телефоније500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге мобилне телефоније

ОРН:
64212000    

5315500.000 600.000

2.2.2 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

НУ 02/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 02/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Одржавање постојећег електросистема у ЈП 
"ГСА" панчево
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Одржавање постојећег електросистема у ЈП 
"ГСА" панчево

ОРН:
50700000    

5120500.000 600.000

2.2.3 3
2020

4
2020

39.2. 4
2021

НУ 03/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 03/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Одржавање постојећег софтвера за 
грађевински сектор
450.000

По годинама: 
2020-450.000

Одржавање постојећег софтвера за 
грађевински сектор

ОРН:
72267000    

5507450.000 540.000

2.2.4 4
2020

4
2020

39.2. 4
2021

НУ 04/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 04/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге фиксне телефоније250.000

По годинама: 
2020-250.000

Услуге фиксне телефоније

ОРН:
64000000    

5315250.000 300.000

Страна 8 од 16Датум штампе: 15.6.2020



2.2.5 4
2020

5
2020

39.2. 5
2021

НУ 05/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 05/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге сервисирања рачунарске опреме295.000

По годинама: 
2020-295.000

Услуге сервисирања рачунарске опреме

ОРН:
50300000    

5120295.000 354.000

2.2.6 4
2020

4
2020

39.2. 4
2021

НУ 06/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 06/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Пружање спортско-рекреативних услуга183.000

По годинама: 
2020-183.000

Пружање спортско-рекреативних услуга

ОРН:
92000000    

5795183.000 220.000

2.2.7 4
2020

4
2020

39.2. 4
2021

НУ 07/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 07/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге рехабилитације130.000

По годинама: 
2020-130.000

Услуге рехабилитације

ОРН:
92000000    

5795130.000 156.000

2.2.8 6
2020

6
2020

39.2. 6
2021

НУ 08/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 08/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 15.6.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Сервис службених аутомобила200.000

По годинама: 
2020-200.000

Сервис службених аутомобила

ОРН:
50112000    

5526300.000 360.000
5526-100.000 -120.000

Страна 9 од 16Датум штампе: 15.6.2020



2.2.9 9
2020

9
2020

39.2. 9
2021

НУ 10/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 10/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге интернета100.000

По годинама: 
2020-100.000

Услуге интернета

ОРН:
72400000    

5350100.000 120.000

2.2.10 5
2020

5
2020

39.2. 5
2021

НУ 11/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 11/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге оглашавања у медијима320.000

По годинама: 
2020-320.000

Услуге оглашавања у медијима

ОРН:
79341000    

5350320.000 384.000

2.2.11 9
2020

9
2020

39.2. 9
2021

НУ 12/20
На основу члана65. Закона о јавним предузећима (" Сл. Гласник РС" бр. 15/2016), Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских 
извештаја од стране овлашћеног ревизора. Финансијски извештај са извештајем ревизора јавно предузеће доставља Влади, надлежном органу 
аутономне покрајине или једнинце локалне самоуправе у зависности од тога ко му је оснивач. На основу чална 24. Закона о ревизији избор 
друштва за ревизији финансијских извештаја врши се у последњем кварталу текуће године
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 12/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге ревизијског извештаја ЈП "Градска 
стамбена агенција" Панчево за 2019. годину
400.000

По годинама: 
2020-400.000

Услуге ревизијског извештаја ЈП "Градска 
стамбена агенција" Панчево за 2019. годину

ОРН:
79212100    

5500400.000 480.000

2.2.12 10
2020

10
2020

39.2. 11
2021

НУ 13/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 13/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Редован лекарски преглед запослених500.000

По годинама: 
2020-500.000

Редован лекарски преглед запослених

ОРН:
85100000    

5503500.000 500.000

Страна 10 од 16Датум штампе: 15.6.2020



2.2.13 11
2020

12
2020

39.2. 12
2021

НУ 14/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 14/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Чишћење снега и леда са косих кровова и 
фасада (алпинисти)
320.000

По годинама: 
2020-320.000

Чишћење снега и леда са косих кровова и 
фасада (алпинисти)

ОРН:
90600000    

5300320.000 384.000

2.2.14 11
2020

12
2020

39.2. 11
2021

НУ 15/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 15/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Чишћење снега и леда са равних површина320.000

По годинама: 
2020-320.000

Чишћење снега и леда са равних површина

ОРН:
90600000    

5300320.000 384.000

2.2.15 11
2020

11
2020

39.2. 11
2021

НУ 16/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 16/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Надоградња постојећег софтвера за 
грађевински сектор
250.000

По годинама: 
2020-250.000

Надоградња постојећег софтвера за 
грађевински сектор

ОРН:
72267000    

5507250.000 300.000

2.2.16 5
2020

5
2020

39.2. 5
2021

НУ 17/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 17/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге штампања рекламног материјала130.000

По годинама: 
2020-130.000

Услуге штампања рекламног материјала

ОРН:
79800000    

5351130.000 156.000

Страна 11 од 16Датум штампе: 15.6.2020



2.2.17 5
2020

5
2020

39.2. 5
2021

НУ 18/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 18/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања и уређивања интернет 
странице ЈП "ГСА" Панчево
300.000

По годинама: 
2020-300.000

Услуге одржавања и уређивања интернет 
странице ЈП "ГСА" Панчево

ОРН:
72000000    

5507300.000 360.000

2.2.18 10
2020

10
2020

39.2. 10
2021

НУ 19/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: НУ 19/20; Образложење основаности: Набавка се спроводи ради унапређења безбедности и здравља запослених; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге из области безбедности и здравља на
 раду
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге из области безбедности и здравља на
 раду

ОРН:
71317200    

5393500.000 600.000

2.2.19 11
2020

11
2020

39.2. 11
2021

НУ 09/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из претходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном финансијском извештају предузећа за претходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду
интерни број поступка: НУ 09/20; Образложење основаности: Процењена вредност не прелази износ од 500.000 динара.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге осигурања имовине и запослених500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге осигурања имовине и запослених

ОРН:
66510000    

5520500.000 500.000

2.2.20 8
2020

8
2020

39.2. 8
2021

НУ 20/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходних година и утрошених средстава за ту услуугу.
интерни број поступка: НУ 20/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге осигурања од професионалне 
одговорности
100.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-

Услуге осигурања од професионалне 
одговорности

ОРН:
66516500    

5520100.000 100.000

2.2.21 10
2020

10
2020

39.2. 10
2021

НУ 22/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта
интерни број поступка: НУ 22/20; Образложење основаности: процењена вредност је испод минималног износа за ЈНМВ; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга одржавања ФУК софтвера450.000

По годинама: 
2020-450.000

Услуга одржавања ФУК софтвера 5506450.000 540.000
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2.2.22 10
2020

10
2020

39.2. 10
2021

НУ 23/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту
интерни број поступка: НУ 23/20; Образложење основаности: процењена врендност набавке је испод минималног износа за ЈНМВ; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге сервисирања ПП централе250.000

По годинама: 
2020-250.000

Услуге сервисирања ПП централе

ОРН:
31625200    

5506250.000 300.000

2.2.23 12
2020

12
2021

39.2. 12
2021

НУ 26/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе вредности набавке из претходних година
интерни број поступка: НУ 26/20; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је испод лимита за примену ЗЈН; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Пружање услуга дератизације, дезинсекције 
и дезинфекције у колективним стамбеним 
зградама и другим објектима које одржава ЈП
 ГСА Панчево

500.000

По годинама: 
2020-500.000

2021-

Пружање услуга дератизације, дезинсекције 
и дезинфекције у колективним стамбеним 
зградама и другим објектима које одржава ЈП
 ГСА Панчево

5300500.000 600.000

2.2.24 1
2020

1
2020

7.1.1) 1
2021

НУ 21/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 21/20; Образложење основаности: Набавка од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем 
и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Поштанске услуге350.000

По годинама: 
2020-350.000

Поштанске услуге 5315350.000 420.000

2.2.25 1
2020

1
2020

7.1.1) 1
2021

НУ 24/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 24/20; Образложење основаности: Набавка од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем 
и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комуналне услуге1.260.000

По годинама: 
2020-1.260.000

Комуналне услуге 53901.260.000 1.512.000
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2.2.26 1
2020

1
2020

7.1.1) 1
2021

НУ 25/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 25/20; Образложење основаности: Набавка од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем 
и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Трошкови платног промета350.000

По годинама: 
2020-350.000

Трошкови платног промета 5530350.000 350.000

2.2.27 2
2020

2
2020

39.2. 2
2021

НУ 27/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 27/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Услуга штампања персонализованих рачуна 
за потребе ЈП ГСА Панчево
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуга штампања персонализованих рачуна 
за потребе ЈП ГСА Панчево

5128500.000 600.000

2.2.28 3
2020

4
2020

39.2. 4
2021

НУ 28/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавки из предходних година и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 28/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге техничког надзора над извођењем 
радова на парцели 3656/1, С.Милетића бр.29
500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуге техничког надзора над извођењем 
радова на парцели 3656/1, С.Милетића бр.29

5300500.000 600.000

2.2.29 10
2020

11
2020

39.2. 11
2020

НУ 29/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходних година и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 29/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга техничког пријема објекта и слободне 
површине на парцели 3656/1, С.Милетића 
бр.29

500.000

По годинама: 
2020-500.000

Услуга техничког пријема објекта и слободне 
површине на парцели 3656/1, С.Милетића 
бр.29

5300500.000 600.000
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Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Ненад Ракић

2.2.30 1
2020

2
2020

39.2. 2
2020

НУ 30/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходних година и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину.
интерни број поступка: НУ 30/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Угоститељске услуге150.000

По годинама: 
2020-150.000

Угоститељске услуге 5512150.000 180.000

2.2.31 1
2020

2
2020

39.2. 3
2020

НУ 31/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду.
интерни број поступка: НУ 31/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: 

Услуга промене намене стамбеног у 
пословни простор - Ул.Сремска бр.38
140.000

По годинама: 
2020-140.000

Услуга промене намене стамбеног у 
пословни простор - Ул.Сремска бр.38

5300140.000 168.000

2.2.32 6
2020

6
2020

39.2. 6
2021

НУ 32/20
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, оснивачким актом и статутом предузећа, а предвиђена је 
Финансијским Планом и програмом рада предузећа за 2020. годину и буџетом града Панчева за 2020. годину.
Процена вредности је утврђена на основу анализе вредности набавке из предходне године и утрошених средстава за предметну услугу по 
усвојеном Финансијском извештају предузећа за предходну годину, као и процене о могућем обиму посла у наредном периоду
интерни број поступка: НУ 32/20; Образложење основаности: Набавка је испод лимита за коју се спроводи поступак јавне набавке.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Измена број: 1; усвојена: 15.6.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Услуге техничког прегледа, регистрације и 
осигурања службених аутомобила
100.000

По годинама: 
2020-100.000

Услуге техничког прегледа, регистрације и 
осигурања службених аутомобила

5526100.000 120.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 3.3.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020

Измена број: 1; усвојена: 15.6.2020; план: План набавки за 2020. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2020
Измена Плана набавки за 2020.годину у делу набавки на које се Закон не примењује
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Ненад Ракић

Одговорно лице:
_______________________________
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