
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  

- Стручни надзор над извођењем радова  

(Реконструкција Спортског објекта уз стадион у Руменачкој 152, Санација базена, 

купатила, помоћних просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, 

Друга фаза радова на изградњи објекта КС Слана бара) шифра: ОП-1/2020 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 

Сада 

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: услуге - стручни надзор над извођењем радова (Реконструкција 

Спортског објекта уз стадион у Руменачкој 152, Санација базена, купатила, помоћних 

просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, Друга фаза радова на 

изградњи објекта КС Слана бара)  шифра: ОП-1/2020, у свему према спецификацији 

садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 71520000-9 Услуге грађевинског 

надзора и 71521000-6 Услуге надзора на градилишту. 

Уговорена вредност: 2.995.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: једна 

Најнижа и највиша понуђена цена: 

 Најнижа понуђена цена      2.995.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                             2.995.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 Најнижа понуђена цена     2.995.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                            2.995.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31. марта 2020. године 

Датум закључења уговора: 7. априла 2020. године 

Основни подаци о добављачу: 

Групе понуђача:  

ENSOL ДОО БЕОГРАД са седиштем у Београду, улица Макензијева број 23, матични број: 

20758961, ПИБ: 107225534,  и  

QUIDDITA ДОО БЕОГРАД са седиштем у Београду, улица Видска број 25, матични број: 

20252146, ПИБ: 104838924, 

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Није предвиђена измена уговора. 

http://www.novisad.rs/

