
 

 
Текући рачуни: 160-7537-66, 160-33793-62 Intesa, 200-2711980101828-79 ПШ, 205-12226-76 Комерцијална банка 

 

 

Bрој:  5778/6         29. новембар 2022. године 
Место: Пожаревац 

 
На основу Члана 27. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем тексту: Закон) у 
складу са Чланом 39. Статута јавног предузећа и Члан 30. Правилникa о ближем уређивању поступка јавне набавке 
унутар наручиоца број 6000 oд 15. новембра 2020. године и усвојеног програма пословања од 22. децембра 2021. године, 
број 011-06-196/2021-8-2 плана јавних набавки на који се Закон не примењује број 844 од 10.2.2022. године. 
Дате сагласности на захтев за покретање поступка јавне набавке 5778 од 1.11.2022. године, достављено на поступање 
8.11. 2022. године, од стране подносиоца захтева и пословодства, по претходној сагласности, одговорног лица 
Наручиоца, објављујемо; 
 
Јавна набавка;    Обавештење о закљученом уговору 

 
0050/2022 Н Услуге сервиса виљускара, редовног и ванредног 

 

Поступак набавке добара спровести у складу са сачињеним и усвојеним планом јавних набавки на које се Закон не 
0050/2022 Н Сервис виљушкара 50100000- Услуге поравки и одржавања 
Процењена вредност 200.000,00 динара, по претходно  извршеним припремама за спровођење поступка јавне набавке, у 
складу са Чланом 88. поштујући одредбе Члана 89. и 90. Закона, од стране подносиоца захтева за покретање поступка. 
Јавна набавка се не спроводи по партијама, у складу са Прaвилником. Поступак јавне набавке сматра се покренутим 
слањем на објављивање јавног позива и других огласа који се користе као јавни позив, предметне набавке са 
критеријумом цене. 
Назив наручиоца:    Јавно предузеће - локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА»,  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 
Врста наручиоца:   Јавно предузеће-локална самоуправа 
Опис набавке:      Потребе редовног пословања ЈП Топлификација. 

Процењена вредност:   200.000,00 динара 

Уговорена вредност без ПДВ:  155.200,00 динара 

Критеријум за доделу уговора:  Најниже понуђена цена 

Примљен број понуда:   (1) 

Највиша / најнижа понуђена цена:   155.200,00 / 155.200,00 

Највиша/најнижа понуђена цена прихватљивих понуда:  155.200,00 / 155.200,00 

Датум доношења одлуке о додели:   23.11.2022. године 

Датум закључења уговора:    28.11.2022. године. 

Основни подаци о понуђачу, пружаоцу услуга: 
Ауто сервис М012, Пожаревац, Братства и јединства 88, ПИБ: 112684269, МБ: 66282031, Марија Ћирковић Пр. 
 

Период важења уговора: 12 месеци, до испуњења уговором преузетих обавеза. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: није предвиђено. 


