
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-3/15 

20.08.2019.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: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Радови 

 

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

 Јавна набавка мале вредности (радови) број ЈНРм-3/2020 – P1-Шамотирање 

котлова. 

Шифра из ОРН:  

ОРН: 45000000 - грађевински радови  

 

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

Јавна набавка П1 – Шамотирање котлова није обликована по партијама.  

 

Уговорена вредност  

 Цена услуге из чл.1 овог Уговора  износи  405.500,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац  се обавезује да Добављачу,  измири цену са ПДВ-ом  у укупном  

износу од 486.600,00 динара, након извршења услуге. 

 

Критеријум за доделу уговора  

 Одлука о додели уговора донета je применом критеријума “најнижа понуђена 

цена”.  

 

Број примљених понуда 

 У поступку јавне набавке учествовала су:  2 понуђачa. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена  

 Највиша понуђена цена:  405.500,00 

 Најнижа понуђена цена:  303.500,00 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  

 Највиша понуђена цена: 405.500,00 

 Најнижа понуђена цена: 405.500,00 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора  

 Одлука о додели уговора донета је 27.07.2020. године  

 

 

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


Датум закључења уговора  

 Уговор је закључен дана 13.08.2020.године.  

-понуђач доставио уговор 19.08.2020.год. 

Основни подаци о понуђачу  

 „НОВОТЕРМ ПЛУС“ доо Аранђеловац, са седиштем у Аранђеловцу, ул. 

Цара Душана  бр.1, ПИБ 101966862, матични број 17442333, текући рачун 

бр. 205-150383-86, код Комерцијалне банке, кога заступа директор Гордана 

Крстовић Ранчић 

 

Период важења уговора  

 31.12.2020.године. 

 

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. 

 


