
Музичка школа „ИСИДОР БАЈИЋ“  
Ул. Његошева бр.9 
Број: 230 
Датум: 05.06.2019. 

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 
РАДОВА -ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ И 

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ- ЧЕТВРТА 
ФАЗА ФИНАНСИРАЊА, РЕДНИ БРОЈ ЈНОП – 5/2019 

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 радова   
Предмет јавне набавке:  Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе 
у Новом Саду са концертном двораном- четврта фаза финансирања, ЈНОП 05/2019 

Назив и ознака из општег речника набавки :  
       шифра 45212320 – Радови на изградњи зграда  зграда за уметничко извођење 

Процењена вредност јавне набавке  износи 750.000.000,00  динара без пдв.  

Уговорена вредност: 749.985.515,34 динара без пдв. 
Критеријум за доделу уговора : Најнижа понуђена цена 
Датум и број закљученог уговора: Уговор са изабраним понуђачем закључен је дана 
04.06.2019. године деловодни број 229 
Подаци о извођачу радова:  
Tron tex, доо, са адресом Футошки Пут 40б, из Новог Сада матични број 20662417 пиб: 
106700178, који заједнички наступа са: 
-  Intec d.o.o из Новог Сада, са адресом Ђорђа Магарашевића 8,  матични број 08220468 
пиб: 101630963  
- „Buck“ доо Београд, Милорада Јовановића 9 из  Београда,  матични број 07796013 пиб: 
101020766 (у даљем тексту :извођач), кога заступа Зоран Васиљевић. 

mailto:uprava@predskolska.rs


-  „Нео инжењеринг“ доо Ветерник са адресом Арона Загорице 51  из Ветерника, матични 
број 20146818 пиб: 104341826 (у даљем тексту :извођач), кога заступа Борис Лукач. 
- „АВЛ ПРОЈЕКТ ИНТ“ доо, Руменачки пут 28 Нови Сад, матични број 20803053, пиб: 
107441280 (у даљем тексту :извођач), кога заступа извршни директор Јовица Маћош. 

Број примљених понуда: Примљено је једна  понуда. 

Највиша понуђена цена износи: 749.985.515,34 динара без пореза на додату вредност. 
Најнижа понуђена цена износи:  749.985.515,34 динара без пореза на додату вредност. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 749.985.515,34 динара без 
пореза на додату вредност. 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 749.985.515,34 динара без 
пореза на додату вредност. 

Уговор са наведеним добављачем закључен је 04.06.2019. год. 
Уговор важи: 300 календарских  данима од дана увођења у посао  
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: „Неолинк„ доо Ветерник 
са адресом Арона Загорице 51 из Ветерника, пиб:106290410, матични број 20571705, а која 
чини 0,1 % од укупно уговорене вредности.  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.06.2019. 
Околности по које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности 


