
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА   

Сектор за материјално-финансијске послове 

06 Број 404-267/15 

23. новембар 2015. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 57. ст. 1 и основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Министарство унутрашњих послова, 

Београд, Кнеза Милоша 103, објављује 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на 

територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа 

 

 

за Партију 1 (ПУ за град Београд)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 1 –ПУ за град Београд 

Уговорена вредност 684.200,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 4 

Најнижа понуђена цена 684.200,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 

798.800,00 динара без ПДВ-а  

684.200,00 динара без ПДВ-а  

695.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке 

о додели Уговора 
29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
20.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

„Термосервис-Хорњак“ Ул. Златиборска, бр.8, Врбас 

Период важења 

Уговора 
12 месеци  

 

 

 

 



 

 

за Партију 2 (ПУ Ниш)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 2 –ПУ Ниш 

Процењена вредност 75.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 2 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

за Партију 3 (ПУ Крагујевац)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 2 – ПУ Крагујевац 

Процењена вредност 75.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 2 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

за Партију 4 (ПУ Сремска Митровица)   

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница 

за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака 

из општег речника 

набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 4 –ПУ Сремска Митровица 

Уговорена вредност 135.000,00 динара без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених 

понуда 
4 

Најнижа понуђена 

цена 
135.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 
135.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења 

одлуке о додели 

Уговора 

29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
13.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

"Хидротерма" ДОО Ул. Марка Аурелија ББ, Сремска 

Митровица 

Период важења 

Уговора 
12 месеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

за Партију 5 (ПУ Сомбор) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница 

за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака 

из општег речника 

набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији 

Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе 

Министарства унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и 

санациони радови;  

Партија 5 –ПУ Сомбор 

Уговорена вредност 93.000,00  динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених 

понуда 
3 

Најнижа понуђена 

цена 
93.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 
93.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења 

одлуке о додели 

Уговора 

29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
13.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

"Хидротерма" ДОО Ул. Марка Аурелија ББ, Сремска 

Митровица 

Период важења 

Уговора 
12 месеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

за Партију 6 (ПУ Шабац) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница 

за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака 

из општег речника 

набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији 

Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе 

Министарства унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и 

санациони радови;  

Партија 6 – ПУ Шабац 

Уговорена вредност 430.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених 

понуда 
3 

Најнижа понуђена 

цена 

390.000,00 динара без ПДВ-а 

299.000,00 динара без ПДВ-а 

380.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 
299.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења 

одлуке о додели 

Уговора 

29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
20.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

„ДАБИКОМ“ ДОО БЕОГРАД 

Период важења 

Уговора 
12 месеци 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 7 (ПУ Краљево) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 7 – ПУ Краљево 

Процењена вредност 120.000,00 дин дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда није примљена ниједна понуда. 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

за Партију 8 (ПУ Панчево) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница 

за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака 

из општег речника 

набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији 

Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе 

Министарства унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и 

санациони радови;  

Партија 8 – ПУ Панчево 

Уговорена вредност 383.500,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених 

понуда 
3 

Најнижа понуђена 

цена 
383.500,00 динара без ПДВ-а  

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 
383.500,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења 

одлуке о додели 

Уговора 

29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
13.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

„ФРИГОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ПАНЧЕВО 

Период важења 

Уговора 
12 месеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 9 (ПУ Чачак)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 9 – ПУ Чачак 

Процењена вредност 105.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 
најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 1 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
за Партију 10 (ПУ Нови Сад)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 10 –ПУ Нови Сад 

Уговорена вредност 696.500,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 
најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 3 

Најнижа понуђена цена 696.500,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 

720.000,00 динара без ПДВ-а  

696.500,00 динара без ПДВ-а  

Датум доношења одлуке 

о додели Уговора 
29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
20.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

„Термосервис-Хорњак“ Ул. Златиборска, бр.8, Врбас 

Период важења 

Уговора 
12 месеци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
за Партију 11 (ПУ Јагодина)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 11 – ПУ Јагодина 

Процењена вредност 77.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 
најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 1 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 12 (ПУ Пожаревац) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 12 – ПУ Пожаревац 

Процењена вредност 400.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда није примљена ниједна понуда. 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 13 (ПУ Зајечар) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 13 – ПУ Зајечар 

Процењена вредност 80.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 3 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

за Партију 14 (ПУ Лесковац) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 14 – ПУ Лесковац 

Процењена вредност 110.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 2 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 15 (ПУ Нови Пазар) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 15 – ПУ Нови Пазар 

Процењена вредност 205.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда није примљена ниједна понуда. 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 16 (ПУ Пирот)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 16 –ПУ Пирот 

Уговорена вредност 129.500,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 
најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 2 

Најнижа понуђена цена 129.500,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 

129.500,00 динара без ПДВ-а  

 

Датум доношења одлуке 

о додели Уговора 
29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
17.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

„ПД „МАГМОНТ“ ДОО ПИРОТ 

Период важења 

Уговора 
12 месеци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 17 (ПУ Прокупље)  

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 17 –ПУ Прокупље 

Уговорена вредност 170.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 
најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 1 

Најнижа понуђена цена 170.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда 

170.000,00 динара без ПДВ-а  

 

Датум доношења одлуке 

о додели Уговора 
29.10.2015.године 

Датум закључења 

Уговора 
17.11.2015. године 

Основни подаци о 

добављачу 

„ТЕРМОВЕНТ-ДУО“ ДОО ВРАЊЕ 

Период важења 

Уговора 
12 месеци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за Партију 18 (ПУ Врање) 

 

 

Назив наручиоца Министарство унутрашњих послова 

Адреса наручиоца Кнеза Милоша 103, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.mup.gov.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Врста предмета Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за 

грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије –  

18 Полицијских управа, обликовано по партијама 

 

Основна обележја 

добара, назив и ознака из 

општег речника набавки 

Радови: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике 

Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства 

унутрашњих послова; 45453000 – ремонтни и санациони радови;  

Партија 18 – ПУ Врање 

Процењена вредност 100.000,00 дин без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

Уговора 

најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда 1 

Датум доношења одлуке 

о обустави поступка 
29.10.2015.године 

Разлози за обуставу 

поступка 
није примљена ниједна прихватљива понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.д   ПОМОЋНИК  МИНИСТРА 

          НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 

 

                Мирјана Недељковић ср. 

 

 


