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

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), а након спроведеног поступка 

јавне набавке радова – замена грејних тела и цевне мреже централног грејања (ред. 

бр. ЈНОП 10/2015) и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке 

послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - 

ЗАМЕНА ГРЕЈНИХ ТЕЛА И ЦЕВНЕ МРЕЖЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

РЕД. БР. ЈНОП 10/2015 

 

Назив наручиоца:    

Република Србија - Аутономна покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ 

ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: радови 

  

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

Предмет јавне набавке су радови – замена грејних тела и цевне мреже 

централног грејања 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 

Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације -  45331000 
  

Уговорена вредност: 2.400.678,83 динара 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку за обе партије је: најнижа 

понуђена цена. 

  

Број примљених понуда: Примљена је укупно једна понуда. 

 

Понуђена цена: 

- Највиша 2.400.678,83 динара 

  

- Најнижа 2.400.678,83 динара 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 2.400.678,83 динара 

  

- Најнижа 2.400.678,83 динара  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

-  



 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

11.05.2015. годинe 

 

Датум закључења уговора: 15.05.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Заједничка понуда: 

Пословно име: ЕНЕРГОМОНТАЖА ДОО 

Седиште: НОВИ САД 

Матични број: 08358354 

ПИБ: 101645045 

Законски заступник: Дарко Мајсторовић 

 

Пословно име: НС КОНЦЕПТ ДОО 

Седиште: НОВИ САД 

Матични број: 08721033 

ПИБ: 101645836 

Законски заступник: Жељко Дробњак 
 

Период важења уговора:  
на одређено време, до окончања свих 

уговорених радова. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

Остале информације: 

/ 

 
                                                    

 

 

 

 

 


