
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), дана 15.08.2017. године 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

21000 Нови Сад, улица Жарка Зрењанина број 2 

о б ј а в љ у ј е 
обавештење о закљученом уговору 

у поступку јавне  набавке  број 1.2.17/2017 

 
Назив Наручиоца: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада 
Адреса Наручиоца: Жарка Зрењанина 2, Нови Сад  
Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs  
Врста Наручиоца: Градска управа  
Врста предмета: услуге 
Опис предмета набавке: израда Елаборат истражних радњи за потврду изабране или 

потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за 
управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге 
геолошког истраживања-71351913. 
Уговорена вредност: 4.911.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а  
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"  
Број примљених понуда: две  
Понуђена цена:  

Највиша понуђена цена 4.998.500,00 динара без ПДВ-а  
Најнижа понуђена цена 4.911.000,00 динара без ПДВ-а  
Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена 4.911.000,00 динара без ПДВ-а  
Најнижа понуђена цена 4.911.000,00 динара без ПДВ-а  
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.08.2017. године 
Датум закључења уговора: 10.08.2017. године 
Основни подаци о добављачу:  

Назив: ХИДРОЗАВОД ДТД АД НОВИ САД 
Седиште/адреса: Нови Сад, улица Петра Драпшина број 56  
ПИБ 100235878, матични број 08041296. 
Период важења уговора: Рок за израду и доставу Елабората истражних радњи за потврду 

изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање 
отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и одређене општине је 100 
дана од дана закључења уговора. 
Околности које представљају основ за измену уговора: Након закључења уговора о 

јавној набавци Hаручилац може да дозволи промену рока у случају наступања објективних 
околности из члана 10. овог уговора, а у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 

 

 

 


