
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12 и 14/15), а након спроведеног преговарачког поступка у складу са чланом 35. став 

1. тачка 1) ЗЈН јавне набавке радова – радови на капиталном одржавању репрезентативног 

објекта у Чортановцима (ред. бр. ЈНППСОПЗПП 1/2016) 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  РАДОВИ НА КАПИТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ  

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ ОБЈЕКТА У ЧОРТАНОВЦИМА 

РЕД. БР. ЈНППСОПЗПП 1/2016 

 

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 

  

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке 

Предмет јавне набавке су радови - радови на капиталном одржавању репрезентативног 

објекта у Чортановцима. 

Назив и ознака из ОРН: 

45331231 радови на инсталацији опреме за хлађење 

45311100 радови на постављању електричне инсталације  

45332200 радови на инсталацији водоводних цеви 

45332300 радови на полагању одвода 

45332400 радови на инсталацији санитарне опреме 

45431100 постављање подних плочица 

45431200 постављање зидних плочица 

45421100 уградња врата и прозора и сродних елемената 

ИНВЕСТИТОР: Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: комплекс Виле „Војводина“, Чортановци 
  

Уговорена вредност: 1.206.715,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

  

Број примљених понуда: Укупно је благовремено примљена једна 

понуда 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


Понуђена цена: 

- Највиша 1.206.715,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа 1.206.715,00 динара без ПДВ 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 1.206.715,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа 1.206.715,00 динара без ПДВ 

 

Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача: 

/ 

 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

10.11.2016. године 

 

Датум закључења уговора: 14.11.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Група понуђача:  
1) „EKОНОМИСТЕЛЕКТРО“ д.о.о. Беочин, Нова 4 бр.5, Беочин 

2) „НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад, Љубомира Ненадовића бр.3, Нови Сад  

1.1. Члан групе понуђача - носилац посла 

Скраћено пословно име „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ д.о.о. Беочин 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Беочин 

Место:  

Беочин 

Улица: 

Нова 4 

Број: 

  5 

Спрат/стан:  

       / 

Адреса за пријем електронске поште: ekonomistelektro@gmail.com  

Матични број: 08458600 

ПИБ: 101485179 

1.2. Члан групе понуђача 

Скраћено пословно име „НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место:  

Нови Сад 

Улица: 

Љубомира Ненадовића 

Број: 

  3 

Спрат/стан:  

/ 

Адреса за пријем електронске поште: npngradnja@gmail.com  

Матични број: 20496584 

ПИБ: 105946267 
 

 

Период важења уговора:  До обостраног извршења уговорених 

обавеза. Рок за извођење радова је 30 

календарских дана од дана увођења у посао 

 

mailto:ekonomistelektro@gmail.com
mailto:npngradnja@gmail.com


Околности које представљају основ за измену уговора: 

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у 

следећим случајевима: 

- у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време 

закључења Уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, 

мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису биле 

предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће 

улегнуће земљишта и сл.). 

- у случају да на основу писаног обавештења и по захтеву Наручиоца мора да 

престане, односно застане са извођењем радова, а због активности у објекту у коме се 

изводе радови.   

 

 


