
План јавних набавки за 2016. годину 
ЈКП Нискоградња

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки за 
2016.годину

2.5.2016

Укупно

Оквирни датумПроцењена вредност 
без  ПДВ-а 

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Рб

извршења 
уговора

131.400.000

добра 113.800.000

1.1.1 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Експлозивни материјал за минирање дубинских 
бушотина кречњачке стенске масе

1500000

1.1.2 3/2016 5/2016отворени поступак 5/2017Цемент ринфуз PC 35M(V-L) 42,5R 3500000

1.1.3 6/2016 8/2016отворени поступак 8/2017Битумен за коловозе типа БИТ 50/70 и битуменска 
емулзија КН 60

33000000

1.1.4 6/2016 8/2016отворени поступак 8/2017Со за посипање путева и улица 5000000

1.1.5 7/2016 7/2016отворени поступак 9/2017Камени агрегат различитих гранулација( од 0-4 
мм,од 4-8 мм, од 8-16 мм, од 16-31мм и камено 
брашно филер

15000000

1.1.6 6/2016 8/2016отворени поступак 8/2017Уље за ложење средње - мазут С 6500000

1.1.7 6/2016 8/2016отворени поступак 8/2017Евро  дизел, бензин и течни нафтни гас 24000000

1.1.8 6/2016 8/2016отворени поступак 7/2017Уља и мазива (Моторна уља за дизел моторе, 
Мењачка уља ,Кочиона уља Хидраулична уља, 
Препарати за подмазивање , Друга средства 
заштите  препаратипротив замрзавања, течност за 
хладњаке и др.)

1700000

1.1.9 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Бетонски ивичњаци за оивичавање хоризонталних 
површина - путева, пешачких зона, тротоара,стаза, 
паркинга

1200000

1.1.10 10/2016 11/2016поступак јавне набавке мале вредности 11/2017Радна и заштитна одећа и опрема   Заштита 
тела,Заштита ногу,Заштита руку, Заштита главе,  
Заштита од пада са висине, Прва помоћ

1200000

1.1.11 9/2016 10/2016поступак јавне набавке мале вредности 10/2017Гуме за тешка и лака возила, гуме за камионе, 
унутрашње гуме газећи слојеви и заштитни улошци 
( појасеви) ид каучука

1400000

1.1.12 2/2016 4/2016отворени поступак 4/2017Електрична енергија 6000000
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1.1.13 3/2016 5/2016отворени поступак 5/2017Резервни делови ( Путничка и доставна 
возила,Теретна возила , Трактори и приколице, 
Постројење  за прераду камена каменолом „Рид 
–Љубање“                       Постројење Асфалтно - 
бетонске базе, Грађевинске машине „14 октобар“ и 
„Радоје Дакић“,Грађевинске машине произвођача 
Bomag,остале  грађевинске машине

6000000

1.1.14 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2017Производи  црне  металургије и обојене металургије
 ( арматурне мреже, шахтови, лимови, разна 
гвожђарска роба и друго)

1800000

1.1.15 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2016Полован камион са три осовине, носивости 15 т и 
више око 360 кс

2000000

1.1.16 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2016Половно доставно возило кипер до 5т 1000000

1.1.17 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2016Опрема разна(снежни плуг, камионски  посипач 
соли и ризле , агрегат, брусни парач, тракторска 
приколица, половно путничко возило машина за 
прање возила,колска вага, уређаји и опрема за 
сателитско праћење механизације  )

3000000

услуге 17.600.000

1.2.1 2/2016 3/2016поступак јавне набавке мале вредности 3/2017 Осигурање имовине и запослених (Осигурање 
објеката и опреме од ризика пожара и неких других 
опасности, уз укључење допунских ризика ( на први 
ризик)од поплаве бујице, земљотреса и излива 

 воде на инсталације ,.Осигурање од одговорности 
из делатности, са укључењем радника запослених 

 код Осигураника;.Осигурање од ауто – 
 одговорности, .Колективно осигурање радника 

 ,Осигурање од лома машина

1600000

1.2.2 5/2016 6/2016поступак јавне набавке мале вредности 6/2017Испитивање  квалитета  произведене асфалтне 
масе, чврстоће серије пробних коцки бетона од МБ 
10 - МБ 40,испитивање свих врста фракција и 
агрегата у камонолому "Рид -Љубање"

1000000

1.2.3 3/2016 4/2016поступак јавне набавке мале вредности 4/2017Поправка и одржавање моторних возила, машина , 
опреме и постројења(Услуге ремонта пнеуматских и
 хидрауличних вентила и цилиндара
одржавање и поправка бош-пумпи и дизни 
машинска обрада мотора, поправке гибњева, 
машинске обраде са материјалом и остале  услуге 
оджавања машина, опреме и постројења

5000000

1.2.4 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2017Услуге поправке ударних рупа(Ископ старог 
асфалта и дела подлоге у дубини до 30 цм са 
утоваром и одвозом на депонију,ископ земље III  и  
IV кат. Са утоваром и одвозом на депонију, 
Набавка, транспорт , уградња и нега бетона у 
темељима и сл.

5000000
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1.2.5 4/2016 5/2016поступак јавне набавке мале вредности 5/2017Услуге превоза трећих лица 5000000

Место и датум:

М.П.

Снежана Милутиновић

Овлашћено лице:

Мирјана Ђурић

Одговорно лице:

_______________________________
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