
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- санација и адаптација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору - 

 редни број 1/2015 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Више јавно тужилаштво у 

Сомбору, ул. Трг Цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор.  

2. Врста наручиоца: Државни орган. 

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

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавки: Извођење радова на санацији и адаптацији зграде у ул. 

Његошева бр. 4 у Сомбору, за потребе смештаја Основног и Вишег јавног 

тужилаштва у Сомбору; 45200000 – Радови на објектима или деловима 

објеката високоградње и нискоградње. 

4. Уговорена вредност: 64.416.282,70 динара без ПДВ. 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

6. Број примљених понуда: 3 (три). 

7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Д.о.о. 

Еко-техноград Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Цара Душана бр. 

55, који ће извести подополагачке радове и архитектонско-грађевинске 

радове у проценту укупне вредности од 4,83%. 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 2. децембар 2015. године. 

9. Датум закључења уговора: 21. децембар 2015. године. 

10. Основни подаци о добављачу: Носилац посла Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, 

са седиштем у Новом Саду, ул. Руменачки пут бр. 2; чланови групе 

понуђача НПН Градња д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. 

Љубомира Ненадовића 3, МПП Јединство а.д. Севојно, са седиштем у 

Севојну, ул. Првомајска бб и GP Best izgradnja d.o.o. Novi Sad, са седиштем у 

Новом Саду, ул. Трг републике бр. 10. 

11. Период важења уговора: Шест месеци од дана увођења у посао. 

12. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.  

 

 

 

 

   

 


