
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  

 
Наш број:10137/6 
Датум: 07.06.2016.  
Место: Пожаревац 
 

На основу члана 55. став 1.тачка 10.) и   члана 109. став 2. Алинеја 1.,2. и 3. Закона о 
јавним набавкама (''Сл. глaсник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у фази након објављеног 
позива и конкурсне документације за достављање понуда а пре рока за достављање истих.  
 

Објављује 
 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 
 
 

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:    Отворени поступак 
 

 

  НАБAВКА АРМАТУРЕ- РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ - 
магацинске резерве 

ОРН:  44163000 
 
 

Потребе редовног пословања ЈП Топлификација, инвестиционог одржавања и ремонта ТС и 
потреба минималних количина односно магацинских резерви.  
 

 

Примљен број понуда:  Нема приспелих понуда. 
 
Процењена вредност: 6.000.000,00 РСД 
 
Разлог за обуставу поступка:  
Из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка а 
који онемогућавају да се започети поступак оконча услед недостатка финансијских средстава која 
нису пренета и обезбеђена из финасијског плана и програма из  2015. пословне године у план и 
програм пословања за 2016. пословну годину. 
 
 
Поступак ће поново бити спроведен: По стицању услова предвиђених планом и програмом 
пословања за 2016. пословну годину. 

 

 
 
 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
             ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 


