
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-1/16 

31.07.2019.године 

Ниш 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 57. став 1. 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: Услуге 

 

1. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке 

 Јавна набавка мале вредности (услуге) број ЈНУо-1/2019 – Услуге осигурања 

 Шифра из ОРН:  66510000 – услуге осигурања 

 

2. Опис партије, ако је јавна набавка обликована по партијама, назив:  

 Јавна набавка мале вредности (услуге) ЈНУм-1/2019 – Услуге осигурања није 

обликована по партијама.  

       

3. Уговорена вредност: 21.965.610,37 динара без ПДВ-а 

 

4. Критеријум за доделу уговора  

 Одлука о додели уговора донета je применом критеријума “најнижа понуђена 

цена”.  

 

5. Број примљених понуда 

 У поступку јавне набавке учествовао  је:  1 понуђач. 

 

6. Највиша и најнижа понуђена јединична цена: 

 Највиша понуђена цена: 21.965.610,37 динара без ПДВ-а 

 Најнижа понуђена цена: 21.965.610,37 динара без ПДВ-а 

 

7. Највиша и најнижа понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:  

 Највиша понуђена цена: 21.965.610,37 динара без ПДВ-а 

 Најнижа понуђена цена: 21.965.610,37 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора 

 Одлука о додели уговора донета је 22.07.2019.године. 

 

8. Датум закључења уговора  

 Заводни бр. Наручиоца 04-1/15 од 29.07.2019.године; 

 

 

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


9. Основни подаци о понуђачу  

 Компанија „Дунав осигурање" АДО Београд, ГОРО Ниш, ул. Николе 

Пашића, бр. 32А, 18000 Ниш, матични број 07046898, ПИБ 100001958, текући 

рачун бр. 360-1634-45, код МТС Банке АД Београд, коју заступа директор 

Горан Гавриловић; 

 

10. Период важења уговора  

 Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године, примењиваће се почев 

од дана потписивања, а на снагу ступа даном потписивања полиса осигурања. 

 

11. 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. 

 


