
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" 
Број: 05/21 
Дана: 16.10.2017. године 
Н О В И    С А Д 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) 

 
Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар “Нови Сад”, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад објављује: 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца:  Геронтолошки центар „НОВИ САД“ 

Адреса наручиоца:  Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 

Интернет страница:  www.gerontns.co.rs 

Врста наручиоца:  Установа социјалне заштите 

Врста поступка :  отворени поступак  

Опис предмета набавке 
назив и ознака из ОРН: 

РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА У 
ФУТОГУ. 
Грађевински радови, 45000000. 

Природа и обим радова, основна 
обележја радова, место извршења 
радова, ознака и класификације 
делатности: 

Адаптација, реконструкција, надоградња, 

доградња постојећег објекта прихватилишта за 

колективно становање лица са друштвено 

негативним понашањем. 

Футог, ул. Железничка бр.46, парцела 1953 КО 

Футог. 

41. изградња зграда 

Процењена вредност: 81.501.898,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 81.405.111,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понужена цена 

Број примљених понуда: једна понуда 

Највиша понуђена цена: 81.405.111,00  динара  

Најнижа понуђена цена: 81.405.111,00  динара  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 81.405.111,00  динара  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 81.405.111,00  динара  

Вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о доделу уговора: 10.10.2017. године 

Датум закључења уговора: 12.10.2017. године  

Основни подаци о добављачу: 
(група понуђача) 

„TRON TEX“ доо Нови Сад 
ул. Футошки пут бр.40Б 21000 Нови Сад   
МБ:20662417,  ПИБ:106700178 
„INTEC“ доо Нови Сад  
Ђорђа Магарашевића бр.8  Нови Сад 
МБ:08220468,  ПИБ:101630963 
„BALKAN SECURITY SERVICE“ доо Београд  
ул. Бродарска бб  11070 Нови Београд 
МБ:20396318,  ПИБ:105531261 
„БОБ“ доо Нови Сад  ул. Корнелија Станковића 

http://www.gerontns.co.rs/


бр.15  21000 Нови Сад  
МБ:08497923,  ПИБ:100731278 
„СТРУЈА“ доо Нови Сад  ул. Чернишевског бр.1  
21000 Нови Сад МБ:08024146,  ПИБ:101892223 

Период важења уговора: до испуњења уговорених обавеза 

Околности које представљају 
основ  за измену уговора: 

У случају да се појави потреба за извођењем 
вишкова радова који прелазе 10% од уговорених 
количина радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних 
узанси о грађењу “Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77), 
стручни надзор не може дати налог за њихово 
извођење без претходне писане сагласности 
Наручиоца. 
Објективне околности услед којих могу настати 
вишкови радова искључиво представљају потребу 
утврђену на лицу места за извођењем тих радова 
чије количине превазилазе уговорене количине тих 
радова.  
У том случају Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним 
набавкама. 
Извођач се обавезује да вишкове радова који 
превазилазе уговорене количине изведе по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно 
писану сагласност Наручиоца. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова 
радова од стране наручиоца, са извођачем ће се 
закључити анекс овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању 
потреба за извођењем увећаних количина радова, 
достави преглед вишкова и мањкова са 
уговореним јединичним ценама.  
Стручни надзор је обавезан да провери основаност 
истог, описе позиција и количине и достави 
мишљење са детаљним образложењем на 
усвајање, најкасније у року од два дана од дана 
пријема. 
Вишкови радова који су изведени без претходне 
писане сагласности Наручиоца неће бити 
прихваћене без обзира да ли су признати од 
стране Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених радова са вишковима 
и мањковима, извођач доставља на основу 
потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да 
тако утврђена вредност свих изведених радова не 
може бити већа од уговорене вредности, по 
основном уговору и анексима уговора. 

Остале информације: / 

 


