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На основу члана 55. став1. тачка 8.,члана 56 и члана 116. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени 
гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015), а након спроведеног отвореног 
поступка-радова, предмет набавке су радова–Конзерваторско рестаураторски радови на обнови 
фасада у Петроварадину,I фаза,-отворени поступак ред.број ЈНОП  1.3.1/2017,  и закљученог 
Уговора број 19/4-114-2017од 03.05.2017.године о јавној набавци сходно члану 113. („Службени 
гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 
14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015) Закона о јавним  набавкама.  
 
 

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада 
 
о б ј а в љ у ј е 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
 

радова–Конзерваторско рестаураторски радови на обнови фасада у 
Петроварадину,I фаза, 

 
за  Партију    4 -Трг владике Николаја 1 

 
 Врста поступка: јавна набавка - отвореног поступка-услуге. 
 

        Уговор о јавној набавци мале вредности  по јавном позиву број: 19/4-12-2017 од 
24.03.2017. године, објављеном на  Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет 
адреси Наручиоца www.pzzzsk.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ 24.03.2017.године, закључен је са 

добављачем,  групи понуђача Носилац посла ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖИЊЕРИНГ, из 
Београдa ул. Ребеке Вест бр102, кога заступа директор фирме, Александар 
Петровић, Први члан групр NIKOVIĆ COMPANI D.O.O. Улица Вељко Дугошевића број 
29 б,11050 Београдкога заступа директор фирме, Петар Петровић,  прихвата се као 
исправна јер је понуђач групе понуђача Носилац посла ОРНАМЕНТ 
ИНВЕСТИНЖИЊЕРИНГ, из Београдa ул. Ребеке Вест бр102, кога заступа директор 
фирме, Александар Петровић, Први члан групр NIKOVIĆ COMPANI D.O.O. Улица Вељко 
Дугошевића број 29 б,11050 Београдкога заступа директор фирме, Петар Петровић, 
понуда број 19/4-29-2017 дана  24.04.2017.године,  понуђена цена без пдва =2.047.708,00 
динара   са пдв-ом =2.457.249,60 динара. 

 

 
Обавештење доставити ради објављивања Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  

и на интернет адреси Наручиоца www.pzzzsk.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ у року од 5 дана од дана 
закључивања уговора. 
 

 
                                                                                                      Председник комисије 

 
                                                                                               Вељко Новаковић 

Доставити:                                                                                             
1. Портал јавних набавки 
2. Сајт Завода 
3. Архиви  

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

21000  Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина 22 

тел. 557 060, 557 061,тел/факс 456 166  

     Број:   19/4-IV-1-2017 

     Нови Сад,  04.05. 2017. године 
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