
ЈП  "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  ПОЖАРЕВАЦ 
 

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање 
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и 
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ;  производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса 

 
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац         Web :  www.toplifikacija.rs       е-mail :  jpt@toplifikacija.rs 
Телефони :  012/542-542 (директор) ,  012/542-785 (секретарица) ,  012/975 (дежурна служба)    Факс :  012/542-543 
 

 
МБ :  07351682   ПИБ :  101971396   Текући рачуни :  БАНКА ИНТЕСА 160-7537-66 160-33793-62  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА   205-
12226-76   RAIFFEISENBANK   265-6310310001870-11   АИК БАНКА  105-5210093-39 105-4480-72  

Bрој:  9930/3 
Датум: 15.11.2017. 
Место: Пожаревац 
На основу Члана 55. Став 1. Тачка 7. Закона о јавним набавкама (''Сл. глaсник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), након спроведеног отвореног поступка 
јавне набавке: 

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ У ПОНОВНОМ 
ПОСТУПКУ ЗА; 

Партија III Набавка арматуре - запорне и остало 
ОРН: 44163000 
Редни број јавне набавке је: 1112/2017 ЈНОП  од 15. новембра 2017. године. 
Донете и објављене Одлуке о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке у складу 
са Чланом 36. Став 1. Тачка 1. и Став 7. истог члана  Закона , oбјављује: 

Обавештење о покретању поступка  
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) 

 

Назив наручиоца:  Јавно предузеће - локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА», 
Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац,12000, Tелефон: 012 542-785,  Факс: 012 542-543, 
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 
Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 

 

Набавка добара: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ У 
ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ ЗА; 

Партија III Набавка арматуре - запорне и остало 
Опис набавке:  
Потребе добара за текуће и инвестиционо одржавање и ремонт. 
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација, инвестиционог одржавања и ремонта ТС. 
 

Основ за примену поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
 

Одговорно лице Наручиоца донело је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке 
по партијама дана 26.06.217. године са заводним бројем 4398 на основу захтева за покретање 
поступка број 4363 од 22.06.2017. године од стране стручних лица за предметну набавку а у 
складу са планом и програмом пословања као и Плана јавних набавки за 2017. годину. 
Позив и конкурсна документација објављени су 19.07.2017. године на порталу УЈН, службеном 
гласнику РС  и интернет страници Наручиоца.  
По истеку рока за достављање понуде није било приспелих понуда до дана 22.08.2017. године 
о чему је сачињен Записник са бројем 4389/4-3 на основу наведеног и предлога комисије 
донета је Одлука о обустави поступка дана 28.08.2017. године са бројем 4398/6-3.  
Дана 13.09.2017. године донета је одлука број 7444 о покретању поновног поступка јавне 
набавке,  објављен је позив и конкурсна документација за достављање понуда у поновном 
поступку предметне набавке по партијама. 
По сачињеном извештају о стручној оцени понуда број 7444/5-3 од 01.11.2017. године, како 
нису испуњени услови у складу са Чланом 107. ЗЈН и доношења одлуке о додели уговора 
Члан 108. Став 1. а на основу наведеног, предлажено је одговорном лицу наручиоца да у 
складу са Чланом 109. Став 1. истог закона донесе, Одлуку о обустави поступка број 7444/6-3 
од 02.11.2017. године. 
 

На основу изнетог а након протока времена подношења захтева за заштиту права понуђача 
одговорно лице Наручиоца доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке без 
објављивања позива за достављање понуда са позивом за допуну понуда учесника у поступку 
јавне набавке и то: 
Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда: 
 

1. ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514 
 


