
План јавних набавки за 2017. годину 
ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2017. годину ЈП 
"Градска стамбена агенција"  
Панчево

20.1.2017.

Техничка исправка број: 1 31.1.2017.
Измена број: 3 18.8.2017.

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

33.250.000

са ПДВ-ом

2017 33.250.000

добра 5.250.000

1.1.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

интерни број набавке ЈН 01/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017 г.
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 01/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Техничка исправка број: 1; усвојена: 31.1.2017.; план: План набавки за 2017. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.01.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Исправка техничке грешке, настале приликом уношења података у програм. Код броја 1.1.1 предмета набавке канцеларијски материјал написано је да је интерни број 
набавке ЈН 03/17-М, а потребно је написати ЈН 01/17-М.

Канцеларијски материјал2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Канцеларијски материјал

ОРН:
30190000    

51282.500.000 3.000.000

1.1.2 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

интерни број поступка ЈН 02/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017г.
Процена вредности је утврђена на основу анализе  вредности истоврсних набавки из претходне године и утрошених средстава за предметне 
набавке по усвојеном Финансијском извештају предузећа за претходну годину, као и износом одобрених средстава за ове намене из Буџета града 
за текућу годину.
интерни број поступка: ЈН 02/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Набавка електричне енергије700.000

По годинама: 
2017-700.000

Набавка електричне енергије

ОРН:
09310000    

5130700.000 770.000
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1.1.3 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2018

интерни број поступка ЈН 05/17-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 2017. г. и Буџетом града Панчева за 2017г.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача, вредности набавке из претходне године, као и утрошених средстава 
по усвојеном Финансијском извештају предузећа за претходну годину.
интерни број поступка: ЈН 05/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Гориво и мазиво за службене аутомобиле800.000

По годинама: 
2017-800.000

Гориво и мазиво за службене аутомобиле

ОРН:
09000000    

5133800.000 960.000

1.1.4 3
2017

4
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2017

интерни број поступка ЈН 06/17-М
Набавка се спроводи ради прибављања основних средстава за обављање редовних активности прописаних законом,оснивачким актом и статутом 
предузећа,  а предвиђена је Финансијским Планом и програмом  рада предузећа за 2017. г. И Буџетом града Панчева за 2017г.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача на тржишту.
интерни број поступка: ЈН 06/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Теренско возило1.250.000

По годинама: 
2017-1.250.000

Теренско возило

ОРН:
34110000    

02301.250.000 1.500.000

услуге 21.500.000

1.2.1 1
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

интерни број поступка ЈН 03/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017 г.
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 03/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Вођење пословних књига по систему двојног 
књиговодства за предузећа и задруге
1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Вођење пословних књига по систему двојног 
књиговодства за предузећа и задруге

ОРН:
66000000    

55001.000.000 1.200.000

1.2.2 2
2017

2
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

2
2018

интерни број поступка ЈН 04/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017г.
Процена вредности је утврђена на основу анализе  вредности истоврсних набавки из претходне године и утрошених средстава за предметне 
набавке по усвојеном Финансијском извештају предузећа за претходну годину, као и износом одобрених средстава за ове намене из Буџета града 
за текућу годину.
интерни број поступка: ЈН 04/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Геодетске услуге2.000.000

По годинама: 
2017-2.000.000

Геодетске услуге

ОРН:
71240000    

53002.000.000 2.400.000
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1.2.3 3
2017

5
2017

отворени 
поступак

5
2018

интерни број поступка ЈН 01/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017.г.
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 01/17-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање хигијене у колективним 
стамбеним зградама
5.000.000

По годинама: 
2017-5.000.000

Одржавање хигијене у колективним 
стамбеним зградама

ОРН:
90600000    

53005.000.000 6.000.000

1.2.4 11
2017

1
2018

отворени 
поступак

1
2020

интерни број поступка ЈН 02/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017.г.
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 02/17-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање водовода и канализације у 
колективним самбеним зградама
5.000.000

По годинама: 
2017-5.000.000

Одржавање водовода и канализације у 
колективним самбеним зградама

ОРН:
50700000    

53005.000.000 5.000.000

1.2.5 6
2017

7
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2018

интерни број поступка ЈН 07/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017г.
Процена вредности је утврђена на основу анализе  вредности истоврсних набавки из претходне године и утрошених средстава за предметне 
набавке по усвојеном Финансијском извештају предузећа за претходну годину, као и износом одобрених средстава за ове намене из Буџета града 
за текућу годину.
интерни број поступка: ЈН 07/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Техничка контрола исправности лифтова у 
колективним стамбеним зградама
1.500.000

По годинама: 
2017-1.500.000

Техничка контрола исправности лифтова у 
колективним стамбеним зградама

ОРН:
71600000    

53001.500.000 1.800.000

1.2.6 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

интерни број поступка ЈН 08/17-М
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом,оснивачким актом и статутом предузећа,  а на основу Уредбе о 
етажном одржавању стамбених зграда.Предвиђена је Финансијским Планом и програмом  рада предузећа за 2017.год. и Буџетом града Панчева за 
2017.г.
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 08/17-М; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Одржавање електроинсталација у 
колективним стамбеним зградама
2.000.000

По годинама: 
2017-2.000.000

Одржавање електроинсталација у 
колективним стамбеним зградама

ОРН:
50700000    

53002.000.000 2.400.000
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1.2.7 9
2017

10
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2019

ЈН09/17М
На основу Ребаланса буџета града Панчева з 2017.годину извршена је Измена Финансијског програма пословања ЈП“Градска стамбена 
агенција“Панчево и отворена нова позиција за изградњу објекта за социјално становање у улици Светозара Милетића у Панчеву. Како је пре 
изградње објеката потребно извршити припремне радње земљишта и израдити техничку и другу документацију, предузеће мора имати  у Плану 
набавки отворену позицију како би набавило услуге за те намене. Осим израде пројектно-техничке документације за наведени објекат, предузеће 
планира израду још 3 пројекта за друге локације које би биле обухваћене процењеном вредношћу ове јавне набавке.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту.
интерни број поступка: ЈН09/17М; тип набавке: оквирни споразум; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 18.8.2017.; план: План набавки за 2017. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2017.; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

Услуге израде пројектно-техничке 
документације
5.000.000

По годинама: 
2017-5.000.000

Услуге израде пројектно-техничке 
документације

ОРН:
71000000    

53005.000.000 6.000.000

радови 6.500.000

1.3.1 12
2017

2
2018

отворени 
поступак

2
2019

интерни број поступка ЈН 03/17-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 2017.год. и Буџетом града Панчева за 2017.г. Одлуком Скуптине града Панчева  из 
2008.г.,ЈП“ГСА“Панчево поверено је одржавање градских станова на територији Панчева,
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача, вредности набавке из претходне године, као и утрошених средстава 
по усвојеном Финансијском извештају предузећа за претходну годину, а по одобреним средствима за одржавање градског фонда станова у овој 
години.
интерни број поступка: ЈН 03/17-О; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Остале напомене:

Грађевинско занатски радови на градским 
становима
6.500.000

По годинама: 
2017-6.500.000

Грађевинско занатски радови на градским 
становима

ОРН:
45000000    

53016.500.000 6.500.000
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Место и датум: М.П.

Зденка Јокић

Овлашћено лице:

Јован Кузманов

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 31.1.2017.; план: План набавки за 2017. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.01.2017
Исправка техничке грешке настале приликом уношења података у програм. Код редног броја 1.1.1 предмета набавке канцеларијски материјал написано је да је  интерни број набавке ЈН 03/17-М, а 
потребно је написати ЈН 01/17-М.

Измена број: 3; усвојена: 18.8.2017.; план: План набавки за 2017. годину ЈП "Градска стамбена агенција"  Панчево од 20.1.2017.
 На основу Ребаланса буџета града Панчева з 2017.годину извршена је Измена Финансијског програма пословања ЈП“Градска стамбена агенција“Панчево и отворена нова позиција за изградњу 
објекта за социјално становање у улици Светозара Милетића у Панчеву. Како је пре изградње објеката потребно извршити припремне радње земљишта и израдити техничку и другу документацију, 
предузеће мора имати  у Плану набавки отворену позицију како би набавило услуге за те намене. Осим израде пројектно-техничке документације за наведени објекат, предузеће планира израду још 3 
пројекта за друге локације које би биле обухваћене процењеном вредношћу ове јавне набавке. Набавка ће се обавити у поступку набавке мале вредности и након спроведеног поступка закључиће се 
оквирни споразум.
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