
 

ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  

Војводе Книћанина 12/б  

Нови Сад  

број: 03-630/18 

датум :12.06.2018. 

 

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

(Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/15 I 68/15)  

 
ОШ» ВАСА СТАЈИЋ»НОВИ САД, 

ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 12/Б 

НОВИ САД 
о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - 

ДОДАТНИ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ  ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСKОГ 

ОБЈЕКТА ОШ „ВАСA СТАЈИЋ“ НОВИ САД, РЕДНИ БРОЈ ЈНППБОЈП 9/2018 

 

Наручилац: 
ОШ’’Васа Стајић’’Нови Сад 

Војводе Книћанина 12б 

ПИБ: 100236901 

МАТ.БРОЈ:08066639 

Интернет страница: www.vstajicns.rs 

е – mail: os.vasastajic@mts.rs  

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста поступка јавне набавке: 

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива  сходно члану 36. став 1. Тачка 

5. алинеја  2 

Врста предмета јавне набавке : 

Радови 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне је набавка   радова - додатни радови на 

доградњи  два спрата над делом школсkог објекта ОШ „Васa Стајић“ Нови Сад, редни 

број ЈНППБОЈП 9/2018 

Назив и шифра из општег речника набавке: 

  - шифра 45214210 – Радови на изградњи oсновних школа  

 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.348.099,63  динара без пдв- а. 

.Вредност уговора о јавној набавци износи 1.348.099,63 без пдв-а. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљено је једна понуде 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 1.348.099,63  динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а –1.348.099,63  инара 

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –  1.348.099,63  динара 

Најнижа понуђена цена без пдв –а – 1.348.099,63  динара  

mailto:os.vasastajic@mts.rs


Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача://////// 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.06.2018.година 

Датум и број  закљученог уговора: Уговор са изабраним понуђачем закључен је дана 

12.06.2018године . деловодни 01-628/18. 

Подаци о испоручиоцу добара: Intec d.o.o из Новог Сада, улица  Ђорђа 

Магарашевића 8 ,матични број 08220468 пиб: 101630963  који заједнички наступа са :  

Energy pro, d.o.o. из Новог Сада , Ружин Гај број 15 , матични број 20516984 пиб: 

106053067; 

Tron tex, доо, Футошки Пут 40б, Нови Сад матични број 20662417 пиб: 106700178 

Период важења уговора: 20 дана рачунајући од дана увођења у посао.  

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 

 

 

 

 

        Комисија за јавне набавке 

 


