
 

 
ПИБ 102126979 

 жиро рачун: 840-115668-93, 840-115664-08 

матични број: 8054860; шифра делатности.: 9103 

TIN 102126979 

transfer account: 840-115668-93, 840-115664-08 

registration No.: 8054860; business activity code: 9103 

 

 

Број / Number: 01-125-3-I/28-2016 Датум / Date: 15.09.2016.године 
  
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 поступка мале 

вредности- услуга, предмет набавке су услуга- „Израда пројекта санације, адаптације  и 

доградње постојећег објекта, претварање таванског  у пословни простор и изградња  у 

дворишту са свим фазама пројеката“,  ред.број ЈН МВ 1.2.1/2016  ,  и закљученог Уговора 

број 01-125-3-I/20-2016 од   13.09.2016.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.  

 
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН 

Штросмајерова  22, Петроварадин,  
 

о б ј а в љ у ј е 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

 
услуга- „Израда пројекта санације, адаптације  и доградње постојећег објекта, 

претварање таванског  у пословни простор и изградња  у дворишту са свим фазама 
пројеката“ ред.број ЈН МВ 1.2.1/2016   

Врста поступка: јавна набавка - услуге - поступка мале вредности. 
 
        Уговор о јавној набавци велике вредности   
по јавном позиву број: 01-125-3-I/7-2016 од   31.08.2016.године, објављеном на  Порталу јавних 

набавки http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет адреси Наручиоца www.pzzzsk.rs линк ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 31.08.2016.године, закључен је са добављачем,  СТУДИО Д‘АРТ д.о.о., 21000 Нови 

Сад, Цара Душана 51 кога заступа директор др.Дубравка Ђукановић, диа, понуда број 01-

125-3-I/15-2016 од 09.09.2016..године, цена без пдва =1.140.099,50 динара  са пдв-ом 

=1.368.119,40. 

  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:                                                                                             
Доставити:                                                                                                 
1. За јавну Музеја 
2. Рачуноводсту Музеја 
3.    Архива Музеја 

http://www.pzzzsk.rs/
http://www.pzzzsk.rs/

