
Музичка школа „ИСИДОР БАЈИЋ“  

Ул. Његошева бр.9 

Број:111 

Датум: 27.11.2020. 

 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 
 

 

о б ј а в љ у ј е 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА 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 

 
Подаци о наручиоцу :  

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

ПИБ: 102028953 

МАТ.БРОЈ:08066922 

Teл.021/529-866 

НСТЈ: РС 123 – Јузнобачка област 

Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs 

е – mail: isabajic@sbb.rs 

 

CPV ознака : 

шифра 45212320 – Радови на изградњи зграда  зграда за уметничко извођење 

НСТЈ за место извођења радова : РС 123 – Јузнобачка област 

Опис набавке: Набавка радова  - Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и 

Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном- четврта фаза финансирања 

Вредност радова пре измене уговора : 749.985.515,34 динара 

Вредност радова после измене уговора : 867.168.322,91 динар 

Околности због којих је измена неопходна : Приликом извођења радова који су 

предмет Уговора број 229  од  дана  04.06.2019. године дошло је до појаве вишкова 

радова , као и до потребе за извођењем додатни радови чија је врста, количина и цена 

утврђена у понуди извођача радова Tron tex, доо Нови Сад број 21-20-1805 од 

29.05.2020. године  и мишљења стручног надзора Института за заштиту на ради  а.д. 

Нови Сад број 337/20 од 05.06.2020.године и 345/2020 од 09.06.2020   , који су саставни 

део анекса уговора. 

Мења  се и рок изођења предметних радова са  335 календарских дана рачунајући од од 

дана увођења у посао,  тако да сада гласи  365 календарских дана рачунајући од од дана 

увођења у посао .  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.06.2019. 

 

Назив и адреса тела надлежног за заштиту права :  

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Nemanjina 22-26, 

11000 Београд, Србија  

mailto:uprava@predskolska.rs


Електронска пошта : republicka.komisija@kjn.gov.rs 

 

Датум слања обавештења о измени уговора : 29.11.2020. године 

 

Датум и број  закљученог aneksa уговора : Anнекс Уговора  са изабраним понуђачем 

закључен је дана 19.11.2020.године деловодни број 109 

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. 

2.3 „Нео инжењеринг“ доо Ветерник са адресом Арона Загорице 51  из Ветерника 

,.матични број 20146818 пиб: 104341826. 

- „АВЛ ПРОЈЕКТ ИНТ“ доо , Руменачки пут 28 Нови Сад ,.матични број 20803053, 

пиб: 107441280. 

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 .  

 

mailto:republicka.komisija@kjn.gov.rs

