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Брпј: 8291-50/18        
Дана: 04.07.2018. 
 
 

На пснпву чл. 55, 57 и 116. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

                                 
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 

21000 Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3/1 
Матични брпј: 08023182 

ПИБ: 101651557 
Врста Наручипца: Јавнп предузеће-лпкална сампуправа 

интернет страница: www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 

Објављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ 
П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

– ГРАЂЕВИНСКП-МПНТАЖНИ РАДПВИ – 
ЈН ПП 13/18 ПП  

 
Предмет јавне набавке су радпви – Грађевинскп-мпнтажни радпви ЈН ПП 13/18 ОП.  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: 45222000 – Грађевинскп инжеоерски 
радпви. 
Критеријум за дпделу угпвпра је:  „најнижа ппнуђена цена“. 
 
Партија 1 - Грађевинскп-мпнтажни радпви – депница Привпди дп Ветерника –фаза I  
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 2.748.927,55 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 5 (пет). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.952.460,61 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.748.927,55 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 3.022.264,39 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 3.022.264,39 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
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Партија 2 - Грађевинскп-мпнтажни радпви - депница Привпди дп Ветерника –фаза II 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 2.431.262,55 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 5 (пет). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.641.721,46 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.431.262,55 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 2.738.984,65без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 2.431.262,55 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
Партија 3 -  Грађевинскп-мпнтажни радпви – Нпви Сад 2018 

Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.814.550,55 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 4 (четири). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.919.450,84 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.814.550,55 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 2.012.998,93 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.814.550,55 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
Партија 4 - Грађевинскп-мпнтажни радпви – Петрпварадин 2018 
 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 2.547.447,94 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 4 (четири). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.695.454,49 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.547.447,94 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 2.758.981,57 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 2.547.447,94 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
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Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 5 - Грађевинскп мпнтажни радпви – Булевар Еврппе 2018 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 1.759.727,65  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 4 (четири). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.918.092,83  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 1.759.727,65  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 2.004.308,07  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 1.759.727,65  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 

 
 
Партија 6 - Грађевинскп мпнтажни радпви – Привпди дп Шангаја и Каћа 2018 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 4.724.685,88 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 5 (пет). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 5.499.719,35  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4.724.685,88  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 5.531.921,54  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 4.724.685,88 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
Партија 7 - Грађевинскп мпнтажни радпви – Привпди Футпга 2018 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 2.042.693,60  динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 5 (пет). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.053.515,61  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 2.042.693,60 без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 2.349.058,10 без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 2.042.693,60 без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
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Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
 
Партија 8 - Грађевинскп мпнтажни радпви - ппвезиваое будућих кприсника на ТК систем 
у 2018. 
Угпвпрена вреднпст (вреднпст угпвпра) је: 4.671.297,05 динара без ПДВ. 
Брпј примљених ппнуда: 4 (четири). 
Највиша ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4.907.126,13  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 4,671.297,05  без ПДВ. 
Највиша ппнуђена цена: 5.017.527,09  без ПДВ. 
Најнижа ппнуђена цена: 4.671.297,05  без ПДВ. 
 
Одлука п дпдели угпвпра је дпнета дана: 13.06.2018. гпдине.    
Угпвпр закључен дана: 02.07.2018. гпдине. 
Угпвпр је закључен са ппнуђачем Инвест-инжеоеринг дпп, Пут Шајкашкпг пдреда 5а, 
Нпви Сад матични брпј нпсипца ппнуде: 08227209 ПИБ: 100238284. 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана 
ступаоа на снагу. 
 
 
 
 
 


