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Наш знак: 593/2       Пожаревац, 18. фебруар 2021. године 
 
 

На основу Члана 27. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
91/2019), у складу са Чланом 46. Став 1. , 4. и 5. Правилникa о ближем уређивању поступка јавне 
набавке унутар наручиоца број 6000 oд 15. новембра 2020. године и усвојеног програма пословања  
и дате сагласности од 24. децембра 2020. године, број 011-06-229/2020-17-2. 
 

Захтевa за покретање поступка јавне набавке од 2. фебруара 2021. године, број 592  од стране 
подносиоца захтева, претходног одобрења од стране пословодства и дате сагласности од стране 
в. д. Директор ЈП“Топлификација“ Пожаревац, спровођења предметног поступка набавке; 
 
 

Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ 
 
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 008 усвојеног 29. јануара 
2021. године са бројем 509/2021 Објављујемо: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 990.000,00 динара 
 
 

Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена 
 

Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне 
набавке, контакт подаци:  
Слободан Живковић, дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs;  
телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. 
 

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком: ''НЕ ОТВАРАЈ – Н 008/2021 
НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ ''. 
Понуђачи, такође достављају и узорке предметне набавке уз понуду као саставни део исте у 
затвореним кутијама, са назнаком: ''НЕ ОТВАРАЈ УЗОРЦИ  – Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ 
СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ''. 

Понуде доставити путем поште или непосредно (лично) на адресу: ЈП “Топлификација”,  
Трг Радомира Вујовића број 2, Пожаревац. 
 

Крајњи рок за достављање понуда: 26. фебруар 2021. године  до 9 сати  по локалном времену. 
 

Напомена: На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона и 
број факса понуђача као и адреса електронске поште. 
На полеђини кутије паковања узорка, обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона и 
број факса понуђача као и адреса електронске поште 
 

Дана 18. фебруара. 2021. године, послати понуде потенцијалним привредним субјектима на основу 
ранијих анализа. 
 
Рок за сачињавање и потписивање Уговора на основу наведених критеријума 1. март 2021. године. 


