
 На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

Цара Душана 61 

11000 Београд 

http://www.prvabeogim.edu.rs/ 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

03/19 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности, радови - Радови на хитној 

санацији дела таванских просторија школе, ознака из ОРН 45111000 –  Радови на 

рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45262500 - Зидарски радови, 

45422000 - Тесарски радови, 45320000 - Изолациони радови, 45421000 - Столарски 

радови и уградња столарије, 45432110 - Радови на постављању подова, 45431000 - 

Постављање плочица, 45442100 - Бојадерски радови, 45232151 - Радови на обнови 

водоводне мреже, 45317000 - Остали електроинсталатерски радови, 45331100 - 

Радови на инсталацији централног грејања, 45000000 - Грађевински радови, редни 

број ЈН 03/19, Прва београдска гимназија закључила је уговор са понуђачем 

„ИЗОЛИНВЕСТ“ Д.О.О. са седиштем у Београду, Гроцка, место Калуђерица, улица 

Волгина 73, Матични број:17206257, ПИБ: 101387684. 

Подаци о јавној набавци: 

Број јавне набавке 03/19 - јавна набавка мале вредности - 

добра 

Предмет Радови на хитној санацији дела 

таванских просторија школе, ознака 

из ОРН 45111000 –  Радови на 

рушењу, припреми и рашчишћавању 

градилишта, 45262500 - Зидарски 

радови, 45422000 - Тесарски радови, 

45320000 - Изолациони радови, 

45421000 - Столарски радови и 

уградња столарије, 45432110 - Радови 

на постављању подова, 45431000 - 

Постављање плочица, 45442100 - 

Бојадерски радови, 45232151 - Радови 

на обнови водоводне мреже, 

45317000 - Остали 

електроинсталатерски радови, 

45331100 - Радови на инсталацији 

централног грејања, 45000000 - 

Грађевински радови. 

Нето уговорена вредност 4.827.650,00 динара  

http://www.prvabeogim.edu.rs/


Бруто уговорена вредност 5.793.180,00 динара 

Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда једна  

Највиша понуђена цена 4.827.650,00 динара  

Најнижа понуђена цена 4.827.650,00 динара  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 4.827.650,00 динара  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 4.827.650,00 динара  

Одлука о додели уговора 2660, донета дана 22.08.2019. године 

Уговор закључен 28.08.2019. године 

Период трајања уговора 30 дана. 

Околности за измену уговора У складу са чланом 115 Закона 

Основни подаци о добављачу „ИЗОЛИНВЕСТ“ Д.О.О. са седиште, 

у Београду, Гроцка, место 

Калуђерица, улица Волгина 73, 

Матични број:17206257, ПИБ: 

101387684. 

 


