
Основна школа ''Васа Стајић'' 

Нови Сад, војводе Книћанина 12б 

Број:01-657-1/17 

Датум: 25.09.2017. 

 

На основу члана 115. став 2.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим: 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Уговор о јавној набавци радова - Доградња два спрата над делом школског објекта 

ОШ ''Васа Стајић'' у Новом Саду, број 01-192/17 од 20.03.2017. године и додељен у 

oтвореном поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 05/2016, мења се у члану 17 у  

погледу рока за извођење радова, рок за извођење радова који је био 60 календарских 

дана се мења тако да се продужава рок за додатних 50  календарских дана закључно са  

14.11.2017.године. 

 

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова - Доградња два спрата над делом 

школског објекта ОШ ''Васа Стајић'' у Новом Саду, број 01-192/17 од 20.03.2017. и 

Анекса уговора број 2  број 01-535/17 од 08.08.2017.године остају непромењене. 

 

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних 

набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама. 

 

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за 

јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

1. 

Наручилац – Основна школа ''Васа Стајић'' Војводе Книћанина 12б, Нови Сад, је 

сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број 

01-728/16 од 21.12.2016.године за набавку радова - Доградња два спрата над делом 

школског објекта ОШ ''Васа Стајић'' у Новом Саду ЈН ОП 05/2016. 

Врста наручиоца – просвета  

 

2. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:  45214210 – Радови 

на изградњи основних школа 

На основу Образложења надзорног органа о потреби за продужетком рока за извођење 

радова број 28-2/17 од 07.09.2017. године и Сагласности Управе за капитална улагања 

Аутономне Покрајине Војводине број 136-031-9/2016-03-71/2 од 14.09.2017.године, 

запримљеног број 06-650/17 од 21.09.2017.године, било је неопходно  извршити измену 

члана 17 Уговора број 01-192/17 од 20.03.2017. године о јавној набавци Доградња два 

спрата над делом школског објекта ОШ ''Васа Стајић'' у Новом Саду. 

 

 

 



3. 

 

По спроведеном поступку јавне набвке  Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу  

 

 Intec d.o.oиз Новог Сада,улица Ђорђа Магарашевића 8,  матични број 

08220468пиб: 101630963 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Ненад 

Огњановић 

 Energy pro, d.o.o. из Новог Сада, РужинГај број 15 ,матични број 20516984 

пиб: 106053067 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Игор 

Неговановић. 

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

106700178 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Далибор Рајић. 

 

4. 

Сходно извршеној измени рока за извођење радова Извођач  радова је у обавези да у 

року од 7 дана од дана закључења Анекса уговора  достави , у складу са чланом 5 став 1 

тачка 1 Уговор о јавној набавци радова 01-192/17 од 20.03.2017. године, одговарајуће 

средство обезбеђења у виду банкарске гаранције  на износ од 10% од укупне вредности  

уговора са ПДВ-ом са роком важења 30 дана дужим од истека рока за извршење 

посла. 
 

Остале одредбе Уговора остају непромењене. 

 

                                                                         5. 

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 5 конкурсне документације, односно 

чланом 115 став 2 Законом о јавним набавкама . 

 

6. 

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на 

Порталу јавних набавки у складу са прилогом 3Л Закона. 

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинитии доставити 

Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

 

 

 
 

Доставити: 

- Архиви 

- Службенику за јавне набавке  

 


	ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

