
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКАТОПЛАНА” 
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE  “SUBOTIČKA TOPLANA”  
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024/548-205 ;PIB: 100847219; Matični br. 08038180;   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Број: 13-37/20-20 
Дана: 31.08.2020.год. 
СУБОТИЦА 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 
68/15.) наручилац 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА, 

ул. Сегедински пут 22 
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

(37/20 ЈНМВ) 
 
1.   Назив, адреса и Интернет страница наручиоца: ЈКП ''Суботичка топлана'' Суботица, ул.  
      Сегедински пут бр. 22, Суботица, www.toplanasubotica.co.rs 
2.   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће; 
3.   За добра, услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке(-); 
4.   За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
      радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
      речника набавке: Адаптација пословних просторија;  реконструкција дела пословног 
      објекта који служи за пријем странака, ул. Сегедински пут бр. 22. Суботица.     
     Адаптација пословних просторија; ОРН: ИА31 - Адаптација       
5.   Уговорена вредност: 3.951.891,00  РСД без ПДВ-а; 
6.   Критеријуми за доделу уговора: економски најповољнија понуда; 
7.   Број примљених понуда: 1 (једна) заједничка понуда; 
8.   Највиша понуђена цена: 3.951.891,00  РСД без ПДВ-а и најнижа понуђена цена  
      3.951.891,00  РСД без ПДВ-а; 
10. Највиша цена код прихватљивих понуда: 3.951.891,00  РСД без ПДВ-а и најнижа цена 
       код   прихватљивих понуда 3.951.891,00  РСД без ПДВ-а; 
11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: (-); 
12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.08.2020.  године; 
13. Датум закључења уговора: 27.08.2020. године; 
14. Основни подаци о извршиоцу: „Јастребац димњаци„ ДOO, Српског Совјета бр. 7/24 
      11300 Смедерево,  МБР: 20371269, ПИБ: 105408284, као носилац посла у 
      заједничкој понуди са „Инвестградња“ д.о.о Лесковац;   
15. Период важења уговора: на одређено време, односно са изведеним радовима сматра 
      се извршеним;  
16. Околности  које представљају основ за измену уговора: (-).  
 

ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица 
 

http://www.toplanasubotica.co.rs/

