
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 1212/7 
Датум: 19.03.2021. 
Место: Пожаревац 
 
 На основу Члана 27. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“,бр.91/2019), у складу са одредбама Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 
29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - 
Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020), као и Закона о општем управном поступку ("Сл. 
гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење).  
 Правилникa о ближем уређивању поступка јавне набавке,унутар наручиоца заводног бр 
6000 oд 15.11.2020.  
На основу финансијског и плана јавних набавки за 2021.пословну годину а након спроведеног 
поступка набавке на коју се закон не примењује-Добра–„НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА,(Ред. Бр Н 018/2021) и закљученог Уговора о набавци на коју се 
закон не примењује, 

Објављује 
Обавештење о закљученом уговору 
 

1. Назив наручиоца:  Јавно Предузеће  
«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 
 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 
3. Набавка Добара: Набавка редни број:Н 018/2021 

 
    НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Главна CPV ознака 30192000 
 

4. Опис набавке Добара: Набавка Добара је спроведена у циљу прибављања добара која 
су неопходна за несметано функционисања послова ЈП „Топлификација“ Пожаревац. 

5. Процењена вредност без ПДВ:  650.000,00 динара. 
6. Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена 
7. Примљен број понуда:   Две (2)  
8. Највиша/Најнижа јединчна цена за оцену понуда без ПДВ: 7.421,58 динара/ 6.537,55 динара 
9.  Највиша/најнижа понуђена јединчна цена за оцену прихватљивих понуда без ПДВ: 7.421,58 
 динара/ 6.537,55 динара 
10. Део/ вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема. 
11.Датум израде записник-службена белешка о отварању и оцени понуда: 11.03.2021.године 
12. Датум закључења уговора: 17.03.2021. године 

13. Основни подаци о извођачу: ПРОНОВА+ДОО,Стари корзо 22а,12000 Пожаревац. 
14. Период важења уговора: 12 месеци. 
15. Укупна уговором предвиђена вредност за период од 12 месеци је 650.000,00 динара без 
 ПДВ-а,до испуњења уговором преузетих обавеза  . 
15. Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене. 
 

http://www.toplifikacija.rs/

