
РЕПУБЛИКА СРБИЈА      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД         
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Број: VI-501-2/2014-40-2 
Датум: 13. јун 2014. године 
НОВИ САД 
 
 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НОВИ САД 
објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

услуге: Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода 
на територији Града Новог Сада у 2014. години  

(шифра и редни број: ЈНМВ-У-314) 
 

 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
Руменачка 110, 21000 Нови Сад; 
Интернет страница наручиоца је www.environovisad.org.rs 

Врста наручиоца: Градска управа 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет Јавне набавке мале вредности је набавка услуга – 
Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода 
на територији Града Новог Сада у 2014. години  

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуга праћења или надзора над загађењем 
површинских вода 90733100, 
 

Уговорена вредност јавне набавке: 890.162,00 динара без ПДВ-а  
(група понуђача је као здравствена установа која пружа ову услугу ослобођена 
ПДВ-а за њу, сагласно члану 25. став 2. тачка 7. Закона о ПДВ-у) 

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: две 
Највиша и најнижа понуђена цена: 

највиша понуђена цена    1.342.400,00 динара без ПДВ-а 
најнижа понуђена цена       890.162,00 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
највиша понуђена цена       890.162,00 динара без ПДВ-а 
најнижа понуђена цена       890.162,00 динара без ПДВ-а  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 02. јун 2014. године 
Датум закључења уговора: 13. јун 2014. године 
Основни подаци о добављачу: 

група понуђача:  
Назив: Институт за јавно здравље Војводине 
Седиште/адреса: Нови Сад, Футошка 121 
матични број: 08246912, ПИБ: 100452714 

и  
Назив: Градски завод за јавно здравље 
Седиште/адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а 
матични број: 07041152, ПИБ: 100044907 

 
Период важења уговора: уговор се закључује на одређено време, до 15. децембра 2014. године 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 
 


