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На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Народног фронта број 53, Нови Сад 

објављује  
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуга 

Сервисирање противпожарне опреме 
 
 

(шифра: ЈНМВ-3/2019) 
 
Назив Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове  
Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   
Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе. 

Опис предмета набавке: услуга – сервисирање противпожарне опреме, шифра: ЈНМВ-
3/2019, у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 
45343200-Радови на инсталацији опреме за заштиту од пожара 

45343210-Радови на инсталацији опреме за гашење пожара угљен-диоксидом 
71317100-Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара и експлозије и надзором. 

Уговорена вредност: 4.000.000,00  динара без урачунатог ПДВ-а. 
(Уговор је закључен на пун износ опредељених средстава. С обзиром да се ради о услугама 
чији се обим и динамика не могу прецизно утврдити на годишњем нивоу, исте су оквирне и 
њихов збир цена из спецификације, служио је само као параметар за упоређивање понуђених 
цена  и одређивање најповољнијег понуђача.) 
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“. 

Број примљених понуда: Једна. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 
 Најнижа понуђена цена     1.347.770,00  динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                            1.347.770,00  динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 Најнижа понуђена цена     1.347.770,00  динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                            1.347.770,00  динара без ПДВ-а 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 29. мај 2019. године. 

Датум закључења уговора: 31. maj 2019. године. 
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Основни подаци о добављачу: 
Назив: ДОО „Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој, 
Нови Сад“  
Седиште/адреса: Нови Сад, Краљевића Марка број 11 
Матични број: 08187533 
ПИБ: 100720850 
Период важења уговора: Годину дана од дана закључења Уговора (до 31.05.2020.), односно 
до реализације уговорене вредности. 
Околности које представљају основ за измену уговора: Није предвиђена измена уговора. 


