
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-1/27 

Датум: 28.11.2019.године 

Ниш 

 

На основу члана 55.став 1.тачка 8. и члана 57. став 1. и став 2. члана 116 Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш, 

Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Врста предмета: Добра 

 

1. Предмет јавне набавке:  

 Предмет јавне набавке набавка добара: Мазут са превозом  

 Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 09000000 - нафтни деривати, горива, 

елетрична енергија и други извори енергије, 09100000 – Горива, 09135110 - 

Запаљива уља са ниским процентом сумпора, 60100000 - Услуге друмског 

превоза 

 Јавна набавка у отвореном поступку (добра) - Мазут са превозом, није 

обликована по партијама. 

2. Процењена вредност јавне набавке у динарима:  

 Укупна процењена вредност за предметну партију је 140.316.047,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а. 

 

3. Критеријум за доделу уговора:  

 Одлука о додели уговора донета је применом критеријума “најнижа понуђена 

цена”. 

 

4. Број примљених понуда: 4 (четири) понудe 
 

5. Понуђена цена у динарима: 

 

Највиша Најнижа 

59,18 дин/кг 
 

49,63 дин/кг – са напоменом - без 

превоза 

 

 

 

6. Понуђена цена код прихватљивих понуда у динарима: 

Највиша Најнижа 

59,18 дин/кг 59,18 дин/кг 

 

 

http://www.nitoplana.co.rs/


7. Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  

 04-1/22 од 31.10.2019. године 

 

8. Уговорена вредност у динарима:  

 Уговор се закључује на одређено време, до утрошка средстава која су 

финансијским планом предвиђена за ову набавку, у износу од 140.316.047,00 

динара без ПДВ-а.   

 

9. Датум закључења уговора:  

 Заводни бр. Наручиоца: 04-1/24 од 14.11.2019.године 

 Заводни број Понуђача 913/2019 од 21.11.2019.године (Наручилац примио 

уговор 27.11.2019.године.) 

                                    

10. Период важења уговора:  

 Овај уговор закључује се на одређено време, у трајању од годину дана, или до 

утрошка средстава која су финансијским планом предвиђена за ову набавку.  

 

11. Основни подаци о добављачу: 

 „Еуро Мотус“доо Београд, са седиштем у Београду, ул. Булевар Михајла 

Пупина 115а, ПИБ 101723687, матични број 17204637, текући рачун бр. 220-

130576-50, код Про кредит банке, кога заступа Милан Богдановић, заменик 

директора (у даљем тексту: Добављач), са друге стране. 

          

Добаљач учествује у набавци као учесник у заједничкој понуди 

   „Еуро Мотус транспорт“доо, Војислава Илића 145 Београд, ПИБ 110861616,     

матични број 21394858, кога заступа Бојан Михаиловић, директор 

 

 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

 //. 

 

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора:  

 Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, сагласношћу воља 

обе уговорне стране, закључивањем Анекса уговора. 

 У случају повећаних потреба за предметним добрима вредност уговора се може 

повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора 

(члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама), а искључиво под условом да су за 

ову намену обезбеђена планирана финансијска средства. 

 Обе уговорне стране су сагласне да могу извршити исправку евентуалних 

накнадно уочених техничких грешака у садржини овог уговора, које не утичу на 

битне елементе уговора. 

 

14. Остале информације: //. 


