
Број: 02-95/7
Датум: 12.06.2020.год.

На основу члана 36. став 7. и члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, Николе Пашића
68, Зајечар

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за

подношење понуда

1. Назив наручиоца 
Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, Николе Пашића
68, Зајечар, https://www.jkspzajecar.rs/

2. Врста наручиоца 
Јавна предузећа-локална самоуправа 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке
Предмет јавне набавке je половна опрема, возила за извожење смећа
(возила, опрема и резервни делови за обављање комуналне делатности
управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на површинама
јавне намене, опрема и резервни делови из Уговора о позајмици број
154 од 14.01.2014. године и Уговора о позајмици број 67/3 од 23.01.2014.
године).
Назив ОРН: Возила за одношење смећа
Ознака ОРН: 34144510
Назив ОРН: Цистерне за отпадне воде
Ознака ОРН: 34144520
Назив ОРН: Цистерне
Ознака ОРН: 34223200
Назив ОРН: Путнички аутомобили
Ознака ОРН: 34110000
Назив ОРН: Кипери
Ознака ОРН: 34134200
Назив ОРН: Контејнери за отпад
Ознака ОРН: 44613700
Назив ОРН: Булдожери
Ознака ОРН: 43211000
Назив ОРН: Делови и прибор за возила и њихове моторе
Ознака ОРН: 34300000
Назив ОРН: Алати
Ознака ОРН: 44510000.

https://www.jkspzajecar.rs/


4.  Основ  за  примену  преговарачког  поступка  и  подаци  који
оправдавају његову примену
На основу  члана  36.  став  1.  тачка  6)  у  случају  набавке  добара  под
посебно повољним условима од понуђача који је  у  ликвидацији,  осим
принудне  ликвидације,  или  стечају,  у  складу  са  прописима  којима се
уређује ликвидација и стечај привредних друштава.
Опрему  која  је  предмет  јавне  набавке  Јавно  комунално  –  стамбено
предузеће „Зајечар“ Зајечар већ дужи низ година користи за обављање
комуналне делатности управљања комуналним отпадом и одржавања
чистоће на површинама јавне намене на основу уговора  о позајмици и
уговора о коришћењу покретних ствари. Опрема је у власништву  ЈКП
„КРАЉЕВИЦА“ Зајечар у стечају.

5.  Назув  и  адреса  лица  којима  ће  наручилац  послати  позив  за
подношење понуде.
Јавно комунално предузеће „КРАЉЕВИЦА“ Зајечар у стечају, ул.Војводе
Путника 7а, 19000 Зајечар, ПИБ 101327493, матични број 07202687.


