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Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ - СТРУЧНИ НАДЗОР И КОРДИНАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 

РАДУ ЗА IV ФАЗУ ФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ 

ДВОРАНОМ, ЈН ОП 06/2019 

 

Наручилац: 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

ПИБ: 102028953 

МАТ.БРОЈ: 08066922 

Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs 

е – mail: isabajic@sbb.rs 

Врста наручиоца: 
Просвета 

Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка отворени поступак . 

Врста предмета јавне набавке : 

Набавка услуга  

Предмет јавне набавке:  Стручни надзор и кординатор за безбедност и здравље на раду за IV 

фазу финансирања изградње објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у 

Новом Саду са концертном двораном, ЈН ОП 06/2019 

Назив и ознака из општег речника набавки :  

       шифра 71521000  – Услуге надзора на градилишту 

Процењена вредност јавне набавке  износи 15.000.000,00  динара без пдв.  

Уговорена вредност: 14.990.000,00  динара без пдв. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

10.07.2019. године деловодни број 269. 

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

Марка Миљанова 9 и 9а, матични број: 08112517 пиб: 101708085, који заједнички наступа са 

Dirigent Acousticsh doo Beograd, Мажуранићева 29/9 11000 Београд- Вождовац матични број: 

20259159  пиб: 104896728. 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда 

 

Највиша понуђена цена износи: 14.990.000,00 динара без пореза на додату вредност 

Најнижа понуђена цена износи:  14.990.000,00 динара без пореза на додату вредност 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 14.990.000,00 динара без пореза 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 14.990.000,00 динара без пореза 

на додату вредност. 

 

mailto:uprava@predskolska.rs


 

 

Уговор са наведеним добављачем закључен је 10.07.2019. године  

Уговор важи: Извршилац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке врши 

континуирано током извођења радова за IV фазу изградње објекта Музичке школе „Исидор 

Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном. 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: //////// 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.07.2019. године. 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности 
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