
 

 Гимназија                                                    

«Исидора Секулић»                                             

Владике Платона 2,Нови Сад                             

gimnazis@mts.rs                     

021/457-132; 457-233                                               

     ПИБ:102058302                                                    

     Матични бр:08200882 
     Број:  01-463/1 

     Датум: 12.12.2019. 
 

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)  

 

Гимназија „Исидора Секулић“ 

Владике Платона бр.2, Нови Сад  

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредности Стручни надзор 

и кординатор за безбедност и здравље на раду на извођењу радова на адаптацији и реконструкцији објекта 

са надоградњом једне етаже на објекту школе , редни број ЈНМВ 6/2019 

 

Наручилац: 

Гимназија „Исидора Секулић“ 

Владике Платона бр.2, Нови Сад 

ПИБ: 102058302 

МАТ.БРОЈ: 08200882 

Интернет страница:www.gimnazis.edu.rs 

е – mail: gmnazis@mts.rs 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности  

Врста предмета јавне набавке : 

Услуге 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   набавка услуга 

–  Стручни надзор и кординатор за безбедност и здравље на раду на извођењу радова на 

адаптацији и реконструкцији објекта са надоградњом једне етаже на објекту школе 

Назив и ознака из општег речника: 

Шифра; 71521000  – Услуге надзора на градилишту 

Уговорена вредност: 3.658.450,00 динара без пдв 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљено је 1  понуда 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- Највиша понуђена цена без пдв-а – 3.658.450,00 динара 

- Најнижа понуђена цена без пдв-а –3.658.450,00 динара 

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша понуђена цена без пдв-а – 3.658.450,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а –3.658.450,00 динара  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача://////// 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.11.2019. 

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

mailto:gimnazis@mts.rs
mailto:gmnazis@mts.rs


09.12.2019.деловодни број  01-450/1 . 

Подаци о извршиоцу радова :  Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад , са адресом 

Марка Миљанова 9 и 9а  , матични број : 08112517  пиб: 101708085    , 

Период важења уговора: континуирано током извођења радова на адаптацији и 

реконструкцији објекта са надоградњом једне етаже на објекту школе . 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 

 


