
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ НОВИ САД 
Војводе Книћанина 12б 
Број: 03-195/17 
Датум: 21.03.2017. 
 
На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15)  
 

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ НОВИ САД 
Војводе Книћанина 12б 

 
о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - 
ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА 

СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ 
 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 
ЈНОП БР:  5/2016 

Наручилац: 
ОШ''Васа Стајић'' 
Војводе Книћанина 12-б, Нови Сад 
Интернет страница: www.vstajicns.rs 
e-mail:os.vasastajic@mts.rs 
Врста наручиоца: 
Просвета 
Врста предмета  јавне набавке: 
Радови 
Предмет јавне набавке: Закључење уговора набавку радова-доградња два спрата над делом школског 
објекта ОШ»Васа Стајић» 

- шифра 45214210 - Радови на изградњи основних школа 
Уговорена вредност: 26.446.985,09 динара 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: Примљене су две понуде 
Највиша и најнжа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена без пдв-а – 26.446.985,09 динара 
Најнижа понуђена цена без пдв-а 26.446.985,09 динара 
Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Највиша понуђена цена без пдв-а –  26.446.985,09 динара 
Најнижа понуђена цена без пдв -а –  26.446.985,09 динара 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача:  
-Energy pro doo, из Новог Сада, Ружин Гај 15, МБ: 20516984,ПИБ: 106053067, кога заступа директор Игор 
Неговановић. 
-Tron tex doo, из Новог Сада, Футошки пут 40-б, МБ: 20662417,ПИБ: 106700178, кога заступа директор 
Далибор Рајић. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2017 
Датум закључења уговора: 20.03.2017. 
Подаци о добављачу: Intec doo из Новог Сада, Ђорђа Магарашевића 8, МБ: 08220468,ПИБ: 101630963, 
кога заступа директор Ненад Огњановић 
Период важења уговора: 60 календарских дана од дана увођења у посао. 
Околности по које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности. 

 
Комисија за јавне набавке 
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