
План набавки за 2016. годину 
ЈКП "Топловод"Обреновац

Јавне набавке

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2016.годину 20.1.2016
Измена број: 1 22.3.2016
Измена број: 2 22.6.2016
Измена број: трећа 8.8.2016
Техничка исправка број: 4 8.8.2016
Измена број: 5 25.8.2016
Измена број: 6 27.9.2016
Измена број: 7 8.11.2016

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

144.550.000

добра 105.250.000

1.1.1 4/2016 6/2016поступак јавне набавке мале вредности 6/2017Предизоловане челичне цеви и фитинзи 4000000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином предизолованих челичних цеви и фитинга на истоименој позицији. Ремонтни период ван грејне сезоне, стање цевовода условили су начин и динамику утрошка 
овог добра током године. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал текуће године, набавиће се само „хаваријска потреба“ овог 
добра и средства смањују на следећи начин: 
Брише се позиција 1.1.1. из плана јавних набавки 
 (- 4.000.000,00). Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од ( + 500.000,00)

1.1.2 6/2016 7/2016отворени поступак 9/2016Предизоловане флексибилне челичне цеви и 
фитинзи

6000000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Анализом текуће грејне сезоне која је при крају, указала се потреба за санацијом и реконструкцијом примарних огранака мреже, те је због тога потребно повећати 
процењену вредност позиције

1.1.3 6/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2017Предизоловане флексибилне ПЕКС цеви и фитинзи 5000000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе  за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином предизолованих ФЛЕКСИБИЛНИХ цеви и фитинга на истоименој позицији. Ремонтни период ван грејне сезоне, стање цевовода условили су начин и динамику 
утрошка овог добра током године. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал текуће године, набавиће се само „хаваријска потреба“
 овог добра и средства смањују на следећи начин: 
Брише се позиција 1.1.3. из плана јавних набавки 
( - 5.000.000,00). Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од 
( + 500.000,00)

1.1.4 6/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2016Комби вентили 1800000

1.1.5 8/2016 9/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Челични компензатори 2000000
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1.1.6 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Преградна арматура 4000000

1.1.7 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Размењивачи топлоте 3300000

1.1.8 7/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2016Електронски управљиве циркулационе пумпе 3900000

1.1.9 6/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2016Ручни регулациони вентили за балансирање 
секундарних мрежа

1000000

1.1.10 8/2016 9/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Набавка возила (за превоз лица и терета) 5000000

1.1.11 1/2016 3/2016отворени поступак 4/2016Добра и радови на изградњи секундарне мреже и 
топлотне подстанице ТП 53
Средства оснивача

20000000

1.1.12 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Профили и лимови 800000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином ПРОФИЛА И ЛИМОВА, на истоименој позицији. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал текуће 
године, те није рационално трошити средства за већу магацинску залиху, набавиће се само „хаваријска потреба“ овог добра и средства смањују на следећи начин: 
Брише се позиција 1.1.12. из плана јавних набавки
 (-800.000,00). Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од 
( + 500.000,00)

1.1.13 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2016Електро материјал 2000000

1.1.14 4/2016 6/2016отворени поступак 7/2017Добра и радови на реконструкцији и санацији 
конзумних подручја према пројекту

10000000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком анализом текуће грејне сезоне која је при крају, указала се потреба за смањењем опредељених средстава на позицији 1.1.14

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У тренутку доношења ове измене Плана грејна сезона је у току и не постоји техничка могућност, и реална потреба за вршењем реконструкција и санација, обзиром да се у 
току грејне сезоне реагује само хаваријски. Стога је позиција 1.1.14.  умањује у плану за ( - 4.000.000,00)

1.1.15 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 6/2016Голе челичне цеви и фитинзи за челични цевовод 
(лукови, редукције, Т комади и слично)

1000000

1.1.16 11/2016 12/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Средства и опрема за личну заштиту 3900000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Законска је  обавеза обезбедити запосленима  опрему за личну заштиту, а анализом стања залиха утврђено је да не постоји довољна количина зимске опреме, те се 
указује потреба за повећањем позиције  1.1.16. (+ 1.000.000,00)

1.1.17 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 6/2016Компјутери и периферне јединице 1000000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Новом анализом процеса  рада запослених, изменама у организацији и систематизацији, и поправком постојће компјутерске опрема сопственим ресурсима (запослени 
топловода поправљају користећи залихе рез.деолова, делове постојећих компоненти и  др.) утврђено је не постоји потреба за планираном количином добара на позицији Компјутери и 
периферне јединице , те се опредељена средства смањују на следећи начин:
Брише се позиција 1.1.17. из плана јавних набвки  
(-1.000.000,00)
Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од ( + 500.000,00)

1.1.20 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Елементи за израду термоспојева 3000000

1.1.21 5/2016 6/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију 2000000

1.1.22 5/2016 6/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Експанзионе посуде 700000
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1.1.23 6/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Сензори и давачи притиска и температуре 1000000

1.1.26 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2017Гориво 2650000

1.1.27 1/2016 3/2016отворени поступак 3/2017Електрична енергија 18200000

1.1.28 6/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Калориметри 1500000

1.1.29 6/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Ормани за прикључке на секундарну мрежу са 
припадајућом опремом

1500000

1.1.30 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2016Изолациони материјал 1000000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА на истоименој позицији. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал 
текуће године, није економски оправдано трошити финанијска средства на већу залиху. Стога ће се набавити само „хаваријска потреба“ овог добра и средства смањују на следећи начин:
Брише се позиција 1.1.30. из плана јавних набаки 
(-1.000.000,00)Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од (+500.000,00)

1.1.31 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2017Хватачи нечистоће 800000

1.1.32 6/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Експанзионе посуде 700000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: С обзиром да је  у плану јавних набавки учињена техничка грешка, односно да је дуплирана ова позиција 1.1.22, ова позиција се брише.

1.1.33 2/2016 2/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2016Типски монтажни грађевински објекат топлотне 
подстанице

2000000

1.1.34 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Алати и уређаји на механизован погон 1500000

1.1.35 11/2016 12/2016отворени поступак 1/2017Комбинована грађевинска машина 6500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Реалне потребе за грађевинским радовима на новим инвестицијама, санацијма, реконструкцијама као и хаваријским интервенцијама се свакодневно појачавају. 
Ефикасност би била значајно подигнута набавком комбниоване грађ.машине. 

Отвара се нова позиција у плану јавних набавки у вредности од  (+ 6.500.000,00)

услуге 25.100.000

1.2.1 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2017Услуге мобилне телефоније 1200000

1.2.2 9/2016 10/2016поступак јавне набавке мале вредности 10/2017Услуге хитног обезбеђења приступа цевоводу ради 
поправке и враћања у првобитно стање

2300000

1.2.3 5/2016 6/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Надоградња и проширење SCADA система 1000000

1.2.4 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Услуге техничке подршке и одржавања 
комуникационе мреже (етернет)

2700000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: На основу сагледаног стања, оспособљавања сопственог кадра и процењених потреба  утврђено је не постоји потреба за подршком и одржавањем постојеће етернет 
комуникационе мреже, те се позиција 1.2.4. брише из плана јавних набавки.
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1.2.5 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2017Услуге физичко техничког обезбеђења и чишћења 
објеката

4500000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Како се појавила потреба за планирањем нове јавне набавке чији је предмет Услуге одржавања објеката, административне услуге, услуге чишћења и физичко техничког 
обезбеђења позиција 1.2.5 се брише

1.2.6 3/2016 5/2016отворени поступак 5/2017Ангажовање радне снаге 9500000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Како се појавила потреба за планирањем нове јавне набавке чији је предмет Услуге одржавања објеката, административне услуге, услуге чишћења и физичко техничког 
обезбеђења позиција 1.2.6 се брише

1.2.7 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава 2500000

1.2.8 11/2016 12/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Израда пројекта пословног објекта и радионице 1000000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу анализе, позиција 1.2.8. израда главног пројекта за изградњу пословне зграде утврђено је да се одустаје у делу пројекта , те да не постоји потреба за 
опредељеном количином средстава на позицији 1.2.8.

1.2.9 6/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Пројекти, студије и елаборати везани за 
инвестициона улагања

1500000

1.2.11 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2017Штампање рачуна 1000000

1.2.12 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2016Сервисирање засуна 1000000

1.2.13 2/2016 2/2016поступак јавне набавке мале вредности 12/2016Услуге одржавања и сервисирања возила (редовно 
одржавање и аутомеханичарске услуге)

1500000

1.2.14 3/2016 5/2016отворени поступак 5/2017Услуге одржавања објеката, административне 
услуге, услуге чишћења и физичко техничког 
обезбеђења

12100000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: 

радови 14.200.000

1.3.1 8/2016 9/2016поступак јавне набавке мале вредности 9/2017Грађевински радови на санацији, реконструкцији и 
изградњи топлотних подстаница, мрежа и 
прикључака

4900000

Техничка исправка број: 4; усвојена: 8.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Током ремонтног периода, приликом ископавања на трасама, у већини случајева, дошло је до потребе за повећаним ангажовањем, за заменом дужих делова трасе, услед
 старости и оштећења цевовода. Често је долазило до непредвиђених радова на одвојцима, коморама што је довело до испрљења средстава на овој планској категорији. Како би се 
припремили за наступајућу грејну сезону и обавили све неопходне радове, указала се неопходност за повећањем позиције.
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1.3.2 5/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 7/2017Машински радови на санацији, реконструкцији и 
изградњи мрежа и прикључака

1500000

Измена број: трећа; усвојена: 8.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Током ремонтног периода, приликом ископавања на трасама, у већини случајева, дошло је до потребе за повећаним ангажовањем, за заменом дужих делова трасе, услед
 старости и оштећења цевовода. Често је долазило до непредвиђених радова на одвојцима, коморама што је довело до испрљења средстава на овој планској категорији. Како би се 
припремили за наступајућу грејну сезону и обавили све неопходне радове, указала се неопходност за повећањем позиције.

Техничка исправка број: 4; усвојена: 8.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком приликом куцања редног броја позиције при изради треће измене плана, ова позиција је повећана. Овом, четвртом изменом  враћа се на праву 
процењену вредност.

1.3.3 6/2016 8/2016поступак јавне набавке мале вредности 8/2017Машински радови на монтажи ПЕКС цевовода 2800000

1.3.4 5/2016 7/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2017Радови (машински и грађевински) на реконструкцији
 и санацији примарних и секундарних мрежа

5000000

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком анализом текуће грејне сезоне која је при крају, указала се потреба за смањењем опредељених средстава на позицији 1.3.4
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Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Основ за изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

126.144.500

Набавке на које се Закон не примењује

добра 101.564.500

2.1.1 1/2016 1/2016122.1.4) 1/2017Топлотна енергија 80000000

2.1.2 2/2016 2/201639.2. 3/2016Прирубнице 500000

2.1.3 6/2016 7/201639.2. 8/2016Резервни делови за компресоре 200000

2.1.4 3/2016 3/201639.2. 12/2016Потрошни материјал за аутоматику 300000

2.1.5 2/2016 3/201639.2. 5/2016Водоводни и канализациони материјал 300000

2.1.6 2/2016 3/201639.2. 12/2016Резервни делови за уређаје на механизован погон 300000

2.1.7 4/2016 4/201639.2. 12/2016Потрошни материјал за претоварне и мини ТП 200000

2.1.8 3/2016 3/201639.2. 5/2016Цилиндри са кључевима за подстанице 100000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Новом (реонском) организацијом послова, новим задужењима и контролом извршавања, а након анализе рада запослених, показује се могућност смањења опредељених 
средстава на овој позицији.

2.1.9 2/2016 3/201639.2. 12/2016Резервни делови и потрошни материјал за 
рачунарску опрему

500000

2.1.10 3/2016 4/201639.2. 12/2016Мрежна опрема 400000

2.1.11 4/2016 4/201639.2. 5/2016Панели за  заштиту од одбљеска 100000

2.1.12 5/2016 5/201639.2. 6/2016Мобилне надстрешнице 100000

2.1.13 2/2016 3/201639.2. 3/2016Средства и опрема за личну, узајамну и колективу 
заштиту од елементарних непогода и других 
несрећа

350000

2.1.14 3/2016 4/201639.2. 5/2016Саобраћајна сигнализација и знакови из области 
БЗР

100000

2.1.15 3/2016 3/201639.2. 12/2016Шелне привремене за хаваријска места 300000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком анализом и  обиласком терена, појачаним активностима на санацијама заменом цеви, могуће је  смањити средства планирана на позицији

2.1.16 4/2016 5/201639.2. 12/2016Материјал за одржавање грађевинских објеката 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу сагледаног стања,  процењених потреба и анализе цена, утврђено је да постоји потреба за повећањем средстава на позицији 2.1.16.

2.1.17 3/2016 4/201639.2. 5/2016Преносни уређаји за оддимљавање 100000
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2.1.18 3/2016 4/201639.2. 12/2016Потрошни материјал и резервни делови за 
телекомуникације

100000

2.1.19 2/2016 3/201639.2. 12/2016Средства за обезбеђење градилишта 100000

2.1.20 2/2016 2/201639.2. 12/2016Тонери и кертриџи 300000

2.1.21 2/2016 3/201639.2. 12/2016Аутокозметика, акумулатори и ситни резервни 
делови за возила

300000

2.1.22 2/2016 3/201639.2. 12/2016Нечеличне цеви и фитинзи 500000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком анализом, већом уградњом предизолованих цеви, створила се могућност смањења опредељених средстава на позицији

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу сагледаног стања,  процењених потреба и анализе цена, утврђено је постоји потреба за повећањем средстава на позицији 2.1.22.

2.1.23 5/2016 6/201639.2. 12/2016Сита (мрежице) за хватаче нечистоће 300000

2.1.24 5/2016 6/201639.2. 7/2016Умањивачи притиска 150000

2.1.25 6/2016 7/201639.2. 8/2016Резервни делови за калориметре 300000

2.1.26 4/2016 5/201639.2. 9/2016Опрема за пломбирање - закључавање 30000

2.1.27 8/2016 9/201639.2. 9/2016Резервни делови за комби вентиле 500000

Измена број: 5; усвојена: 25.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Услед продуженог дејства последица поплаве из 2014 . године на топлотну опрему, дошло је до повећаног квара вентила за регулацију протока 
( комби вентили) па се у циљу санације истих указала  потреба за повећањем средстава на позицији 2.1.27. (+ 300.000,00) 
Како се на позицији из финансијског плана који је саставни део програма пословања за 2016. годину налази потребна резерва ова предложена промена не изискује промену финансијског
 плана односно програма пословања.

2.1.28 5/2016 6/201639.2. 7/2016Потрошни елементи експанзионе посуде 250000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу сагледаног стања,  процењених потреба на почетку грејне сезоне, утврђено је да је потреба за портошним елементима експанзионих посуда неопходна, те 
сходно томе позиција 2.1.28. се увећава.

2.1.29 2/2016 3/201639.2. 12/2016Гасови за заваривање 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: На основу сагледаног стања,  процењених потреба грејне сезоне, утврђено је да постоји потреба за повећањем средстава на позицији  2.1.29.

2.1.30 2/2016 3/201639.2. 12/2016Ауто гуме 300000

2.1.31 6/2016 7/201639.2. 9/2016Манометри 200000

2.1.32 2/2016 3/201639.2. 12/2016 Кухињска опрема 100000

2.1.33 3/2016 4/201639.2. 12/2016Електроде и жице за материјал за заваривање 400000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Испитивањем и досадашњом реконструкцијом  СДГ мреже, процењених потреба и почетка грејне сезоне, утврђено је да постоји потреба за повећањем средстава на 
позицији 2.1.33.

2.1.34 5/2016 6/201639.2. 12/2016Резервни делови за пумпе 500000

2.1.35 4/2016 5/201639.2. 6/2016Телефони и телефонска централа 300000
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2.1.36 5/2016 5/201639.2. 9/2016Материјал за чишћење и заптивање при изради 
спојева

150000

2.1.37 8/2016 8/201639.2. 9/2016Одмуљне пумпе 100000

2.1.38 4/2016 5/201639.2. 12/2016Материјал за дихтовање 200000

2.1.39 2/2016 2/201639.2. 12/2016Гумене мембране 100000

2.1.40 2/2016 2/201639.2. 3/2016Мобилни електрични уређаји за мерење и контролу 
квадратуре и температуре  грејних површина

500000

2.1.41 4/2016 5/201639.2. 7/2016Компресори 200000

2.1.42 7/2016 7/201639.2. 8/2016Термометри 200000

2.1.43 5/2016 6/201639.2. 7/2016Пригушивачи вибрација 100000

2.1.44 3/2016 3/201639.2. 12/2016Канцеларијски намештај и друга опрема за 
опремање пословног ростора

500000

2.1.45 2/2016 3/201639.2. 12/2016Вијчана роба 500000

2.1.47 2/2016 3/201639.2. 12/2016Резни и брусни материјал 300000

2.1.48 10/2016 11/201639.2. 12/2016Поклон пакетићи за децу радника 500000

2.1.49 2/2016 2/201639.2. 12/2016Стручни литература 400000

2.1.50 4/2016 5/201639.2. 12/2016Адитиви, спрејеви и течности за хемијски третман и 
сервисирање машинске и електро опреме

350000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У систему даљинског грејања постоје станице које дозирањем, пречишћавањем и филтрирањем обезбеђују одређени квалитет воде у секундарном кругу. Испитивањем и 
досадашњом реконструкцијом  СДГ мреже утврђено је да постоји потреба за повећањем средстава на позицији 2.1.50.

2.1.51 1/2016 2/20167.1.1) 12/2016Закуп паркинг места 1084500

2.1.52 4/2016 4/201639.2. 5/2016Судови за одлагање опасног отпада 150000

2.1.53 6/2016 6/201639.2. 6/2016Бела техника 100000

2.1.54 9/2016 9/201639.2. 9/2016Нестандардни челични елементи 400000

Измена број: 5; усвојена: 25.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Интензивнијом санацијом и реконструкцијом цевне мреже у текућој години и прикључење нових корисника на СДГ довело је до повећања средстава на позицији  2.1.54. ( 
+250.000,00)
Како се на позицији из финансијског плана који је саставни део програма пословања за 2016. годину налази потребна резерва ова предложена промена не изискује промену финансијског
 плана односно програма пословања.

2.1.55 10/2016 12/201639.2. 12/2016Канцеларијски материјал 500000

2.1.56 4/2016 5/201639.2. 6/2016Ручни алат 500000

2.1.57 2/2016 3/201639.2. 4/2016Средства за хигијену 500000

2.1.58 5/2016 6/201639.2. 8/2016Набавка елемената видео надзора, алармног и 
против-пожарног система

500000

2.1.59 4/2016 5/201639.2. 5/2016Фелне за возила 200000

2.1.60 5/2016 6/201639.2. 7/2016Вентили сигурности 500000

2.1.61 6/2016 7/201639.2. 7/2016Електронске здравствене књижице 100000
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2.1.62 1/2016 2/201639.2. 1/2017Новогодишњи пропагандни материјал 250000

2.1.63 2/2016 2/201639.2. 2/2016Ватроотпорни панели за заштиту боца са гасовима 200000

2.1.64 6/2016 7/201639.2. 12/2016Боје, лакови и изолациони материјал за 
премазивње

500000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Велики део ТП је, као последица поплаве још увек у лошем стању. Ради функционалности, безбедног боравка запослених неопходно је извршит маш. мол.фарбарску и 
ситну грађ.санацију те се јавља се потреба за овим добрима

2.1.65 11/2016 11/201639.2. 12/2016Предизоловане челичне цеви и фитинзи 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином предизолованих челичних цеви и фитинга на истоименој позицији. Ремонтни период ван грејне сезоне, стање цевовода условили су начин и динамику утрошка 
овог добра током године. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал текуће године, набавиће се само „хаваријска потреба“ овог 
добра и средства смањују на следећи начин: 
Брише се позиција 1.1.1. из плана јавних набавки 
 (- 4.000.000,00). Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од ( + 500.000,00)

2.1.66 11/2016 11/201639.2. 12/2016Предизоловане флексибилне ПЕКС цеви и фитинзи 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе  за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином предизолованих ФЛЕКСИБИЛНИХ цеви и фитинга на истоименој позицији. Ремонтни период ван грејне сезоне, стање цевовода условили су начин и динамику 
утрошка овог добра током године. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал текуће године, набавиће се само „хаваријска потреба“
 овог добра и средства смањују на следећи начин: 
Брише се позиција 1.1.3. из плана јавних набавки 
( - 5.000.000,00). Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од 
( + 500.000,00)

2.1.67 11/2016 11/201639.2. 12/2016Профили и лимови 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином ПРОФИЛА И ЛИМОВА, на истоименој позицији. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал текуће 
године, те није рационално трошити средства за већу магацинску залиху, набавиће се само „хаваријска потреба“ овог добра и средства смањују на следећи начин: 
Брише се позиција 1.1.12. из плана јавних набавки
 (-800.000,00). Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од 
( + 500.000,00)

2.1.68 11/2016 11/201639.2. 12/2016Компјутери и периферне јединице 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Новом анализом процеса  рада запослених, изменама у организацији и систематизацији, и поправком постојће компјутерске опрема сопственим ресурсима (запослени 
топловода поправљају користећи залихе рез.деолова, делове постојећих компоненти и  др.) утврђено је не постоји потреба за планираном количином добара на позицији Компјутери и 
периферне јединице , те се опредељена средства смањују на следећи начин:
Брише се позиција 1.1.17. из плана јавних набвки  
(-1.000.000,00)
Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од ( + 500.000,00)
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2.1.69 11/2016 11/201639.2. 12/2016Изолациони материјал 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Aнализом  стања и реалних потреба за добрима, а имајући у виду да је грејна сезона у току и да нема потребе за утрошком овог добра, утврђено је да не постоји потреба 
за планираном количином ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА на истоименој позицији. Обзиром да се у грејној сезони која је у току, реагује само хаваријски и да је у току задњи квартал 
текуће године, није економски оправдано трошити финанијска средства на већу залиху. Стога ће се набавити само „хаваријска потреба“ овог добра и средства смањују на следећи начин:
Брише се позиција 1.1.30. из плана јавних набаки 
(-1.000.000,00)Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује у вредности од (+500.000,00)

услуге 23.580.000

2.2.1 2/2016 3/201639.2. 3/2017Интернет услуге 500000

2.2.2 1/2016 2/20167.1.1) 12/2016Поштанске услуге 4400000

2.2.3 2/2016 3/201639.2. 12/2016Поправка и одржавање компјутера и остале опреме 500000

2.2.4 2/2016 3/201639.2. 12/2016Вулканизерске услуге 200000

2.2.5 3/2016 4/201639.2. 10/2016Технички прегледи, атестирања и регистрација 
возила

300000

2.2.6 2/2016 2/201639.2. 12/2016Прање возила 150000

2.2.7 2/2016 2/201639.2. 3/2016Сервис виљушкара 50000

2.2.8 5/2016 6/201639.2. 9/2016Дефектажа стања пумпи 100000

2.2.9 5/2016 6/201639.2. 8/2016Сервисирање филтерских јединица 400000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Испитивањем  филтерских јединица, утврђено је да је потребно сервисирање мањег броја истих, те је могуће смањити средства.

2.2.10 4/2016 5/201639.2. 7/2016Сервисирање вентила сигурности 200000

2.2.11 4/2016 5/201639.2. 7/2016Сервисирање компресора 100000

2.2.12 4/2016 5/201639.2. 9/2016Сервисирање одмуљних пумпи 150000

2.2.13 3/2016 4/201639.2. 12/2016Сервисирање и поправка машина, алата и уређаја 100000

2.2.14 3/2016 4/201639.2. 12/2016Крчење, кошење и обезбеђење приступа 
надземном делу цевовода

400000

2.2.15 5/2016 6/201639.2. 9/2016Сервисирање калориметара 250000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Испитивањем и дефектажом калориметара који су страдали у поплави, доказано је није могуће сервисирати један број ових уређаја те је могуће смањити средстава на 
позицији

2.2.16 3/2016 4/201639.2. 5/2016Сервисирање, демонтажа и монтажа клима уређаја 150000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Сервисирање једног дела клима уређаја могуће је урадити сопстваним људским ресурсима, с тога се ова позиција умањује.

2.2.17 5/2016 6/201639.2. 9/2016Сервисирање апарата за заваривање 100000

2.2.18 4/2016 5/201639.2. 9/2016Хидризолатерске услуге 100000

2.2.19 1/2016 2/201639.2. 12/2016претходни и периодични прегледи запосених 
(медицина рада)

300000

2.2.20 1/2016 2/20167.1.10) 12/2016Куповина времена за емитовање ТВ  програма 800000
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2.2.21 2/2016 2/201639.2. 12/2016Услуге информисања (писани медији) 400000

2.2.22 2/2016 2/201639.2. 12/2016Здравствени прегледи запослених 200000

2.2.23 2/2016 3/201639.2. 12/2016Адвокатске услуге 200000

2.2.24 3/2016 4/201639.2. 12/2016Консалтинг услуге 300000

2.2.25 5/2016 6/201639.2. 9/2016Израда термоспојева 100000

2.2.26 3/2016 4/201639.2. 6/2016Изолација голих челичних цеви 150000

2.2.27 4/2016 5/201639.2. 12/2016Одржавање грађевинских објеката 200000

2.2.28 1/2016 2/201639.2. 12/2016Одржавање постојећег програма за наплату и 
техничка подршка

490000

2.2.29 1/2016 2/201639.2. 12/2016Одржавање постојећег програма за рачуноводство 
и техничка подршка

490000

2.2.30 3/2016 4/201639.2. 5/2016Продужење лиценци антималвер софтвера 250000

2.2.31 1/2016 2/201639.2. 3/2016Преглед и испитивање ПП опреме, обука и провера 
знања запослених из  области противпожарне 
заштите

80000

2.2.32 2/2016 3/201639.2. 12/2016Вршење претходних и периодичних прегледа и 
испитивања електричних, громобранских и 
машинских инасталација и опреме у објектима ТП и 
процена ризика

500000

2.2.33 2/2016 3/201639.2. 12/2016Дератизација, дезинсекција и дезинфекција 
пословних објеката и просторија

220000

Измена број: 6; усвојена: 27.9.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Након обиласка ТП утврђено је да се у ТП појављује велики број буба и глодара, а обезбеђење основних хигијенских услова је приоритет, те се јавља потреба за 
повећањем средстава на позицији

2.2.34 5/2016 6/201639.2. 10/2016Измена и допуна акта о процени ризика на радном 
месту и у радној околини

500000

2.2.35 2/2016 2/201639.2. 12/2016Фотокопиарње, плотовање и коричење докумената 150000

2.2.36 4/2016 5/201639.2. 8/2016Надоградња програма за праћење карактеристика 
система

500000

2.2.37 12/2016 12/201639.2. 12/2016Баждарење сигурносне опреме 300000

Измена број: 6; усвојена: 27.9.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком анализом утврђено је да не постоји потреба за целокупним утврђивањем исправности сигурносне и мерно регулационе опреме , као резултат те анализе је 
смањење опредељених средстава

2.2.38 2/2016 2/201639.2. 12/2016Технички преглед документације 280000

Измена број: 6; усвојена: 27.9.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Након израде пројектне документације постоји законска обавеза техничког прегледа те документације од стране независних овлашћених лица, те се јавља потреба за 
повећањем средстава на позицији

2.2.39 1/2016 2/201639.2. 12/2016Рециклажа тонера 250000
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2.2.40 10/2016 11/201639.2. 6/2017Ревизија финансијских извештаја 250000

Измена број: 6; усвојена: 27.9.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Законска је обавеза ангажовање независних ревизора у циљу спровођења ревизије финансијских извештаја и давања мишљења о истим. Комора ревизора усвојила је 
смернице о критеријумима за израчунавање минималног броја сати за вршење ревизије финансијских извештаја као и минималну цену, те сходно томе јавља се потреба за побећањем 
позиције

2.2.41 2/2016 2/201639.2. 12/2016Трошкови репрезентације 500000

2.2.42 1/2016 2/201639.2. 11/2016Претплата на прописе у штампаном и електронском
 издању

400000

2.2.44 4/2016 4/201639.2. 12/2016Репарација канцеларијског намештаја 300000

2.2.45 5/2016 7/201639.2. 9/2016Надоградња програма за PLC контролере 300000

2.2.46 7/2016 7/201639.2. 9/2016Премотавање намотаја електро мотора 100000

2.2.47 7/2016 7/201639.2. 12/2016Скидање плоча са бетонског канала 500000

2.2.48 8/2016 8/201639.2. 12/2016Ангажовање тешке механизације 500000

2.2.49 7/2016 7/201639.2. 12/2016Сервисирање лоптастих славина 100000

2.2.50 8/2016 8/201639.2. 12/2016Испитивање тржишта 350000

2.2.51 11/2016 11/201639.2. 12/2016Изолација у топлотним подстаницама и на цевоводу 500000

2.2.52 4/2016 5/201639.2. 9/2016Сервисирање циркулационих пумпи 500000

2.2.53 3/2016 5/201639.2. 12/2016Чишћење измењивача 500000

2.2.54 5/2016 6/201639.2. 9/2016Баждарење мерно регулационе опреме 500000

2.2.55 5/2016 6/201639.2. 7/2016Предизолација нестандардних челичних елемената 500000

2.2.56 2/2016 3/201639.2. 12/2016Услуга штампе 300000

2.2.57 2/2016 2/201639.2. 12/2016Аутолимарске услуге 500000

2.2.58 2/2016 2/201639.2. 12/2016Аутоелектричарске услуге 500000

2.2.59 6/2016 7/201639.2. 12/2016Услуге на реконструкцији и санацији топлотних 
подстаница

500000

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Ради пуне функционалности, безбедног боравка запослених неопходно је извршити машинску, мол. фарбарску и ситну грађ.санацију и реконструкцију у ТП и претоварним 
подст. ТП и ПТП су страдале у катастрофалним поплавама, а предметне санације и реконструкције није могуће урадити сопственим људским ресурсима. Стога се јавља  потреба за овом
 услугом.

2.2.60 10/2016 11/201639.2. 12/2016Претходно и периодично испитивање микроклиме и 
осветљености

170000

Измена број: 5; усвојена: 25.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Имајући у виду да је испитивање микроклиме на радном месту и радном окружењу законска обавеза  јавља се  потреба за овом услугом.  (+170.000,00)
Како се на позицији из финансијског плана који је саставни део програма пословања за 2016. годину налази потребна резерва ова предложена промена не изискује промену финансијског
 плана односно програма пословања.

2.2.61 11/2016 11/201639.2. 12/2016Сервисирање дозирне опреме филтерских јединица 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: У систему даљинског грејања постоје станице које дозирањем, пречишћавањем и филтрирањем обезбеђују одређени квалитет воде у секундарном кругу. Све ове локације
 су потпљене и опрема од поплаве у мају 2014. није обнављана. Неопходно је приступити предметној набавци Отвара се нова позиција у плану на који се закон не примењује.
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Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Борис Ивковић

2.2.62 11/2016 11/201639.2. 12/2016Процена капитала 500000

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Члана 10. Ст. 6. Закона о јавним предузећима ( „Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и члана 51. Закона о привредним друштвима 8 „Сл. Гласника Рс“, бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 – 5/2015) потребно је извршити процену вредности неновчаног капитала и ажурирати упис у АПР - у Вредност основног капитала. Отвара се нова позиција у плану на 
који се закон не примењује.

радови 1.000.000

2.3.1 4/2016 5/201639.2. 8/2016Изградња анекса магацина 500000

2.3.2 6/2016 7/201639.2. 8/2016Санација крова управне зграде 500000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 22.3.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016
Полазећи од овлашћења која директору даје Закон о јавним предузећима, Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Топловод” Обреновац и Статута ЈКП 
“Топловод” Обреновац, а у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који прописује да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра измена у 
погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке односно планирање нове јавне набавке, одлучено је као у дидпозитиву ове Одлуке.

Измена број: 2; усвојена: 22.6.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016
Мења се План набавки на које се Закон не примењује прерасподелом средстава на нове позиције у оквиру истог конта, ради ефикаснијег искоришћења средстава.

Измена број: трећа; усвојена: 8.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016
Полазећи од овлашћења која директору даје Закон о јавним предузећима, Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Топловод” Обреновац и Статута ЈКП 
“Топловод” Обреновац, а у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који прописује да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра измена у 
погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке односно планирање нове јавне набавке, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Техничка исправка број: 4; усвојена: 8.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016
У трећој измени плана јавних набавки, наручилац је направио техничку грешку приликом израде, те је уместо позиције 1.3.1 - Грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи топлотних 
подстаница, мрежа и прикључака изменио позицију број 1.3.2 - Машински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и прикључака. Овом изменом исправња се техничка грешка.

Измена број: 5; усвојена: 25.8.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016
Полазећи од овлашћења која директору даје Закон о јавним предузећима, Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Топловод” Обреновац и Статута ЈКП 
“Топловод” Обреновац, а у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који прописује да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра измена у 
погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке односно планирање нове јавне набавке, одлучено је као у дидпозитиву ове Одлуке.

Измена број: 6; усвојена: 27.9.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.01.2016
Полазећи од овлашћења која директору даје Закон о јавним предузећима, Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Топловод” Обреновац и Статута ЈКП 
“Топловод” Обреновац, а у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који прописује да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра измена у 
погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке односно планирање нове јавне набавке, одлучено је као у дидпозитиву ове Одлуке.

Измена број: 7; усвојена: 8.11.2016; план: План набавки за 2016.годину од 20.1.2016
Полазећи од овлашћења која директору даје Закон о јавним предузећима, Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Топловод” Обреновац и Статута ЈКП 
“Топловод” Обреновац, а у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који прописује да се изменом и допуном плана јавних набавки сматра измена у 
погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке односно планирање нове јавне набавке, одлучено је као у дидпозитиву ове Одлуке.
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Борис Ивковић

Одговорно лице:
_______________________________
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