
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Немањина 22-26, Београд 

Република Србија 

 

На основу члана 3.7.14 Водича за набавке Европске инвестиционе банке 

 

                                                               објављује 

      

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о додели уговора 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као наручилац, је дана 23. 

децембра 2015. године донело одлуку о покретању отвореног поступка набавке 

радова - Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу 

школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, број 

ОП/Р/01/15. 

 

Предмет набавке је: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за 

другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – 

Компонента 3. 

 

Набавка је обликована по партијама, и то: 

ПАРТИЈА 1 – Изградња и адаптација школских објеката; 

ПАРТИЈА 2 – Изградња и реконструкција школских објеката; 

ПАРТИЈА 3 – Реконструкција, адаптација и санација школских објеката; 

ПАРТИЈА 4 – Изградња, реконструкција, адаптација и санација школских објеката. 

 

Набавка се финансира средствима зајма Европске инвестиционе банке, у складу са 

Финансијским уговором FI n° 25.610 («Службени гласник Републике Србије -

Међународни уговори» бр 08-10 и 12-15). 

 

Позив за подношење понуда објављен је у Службеном листу Европске Уније 

(ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије и 

интернет страници Наручиоца дана 27. јануара 2016. године. 

 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 18. марта 2016. године. 

 

Наручилац је примио: 

- три понуде за партију 1; 

- пет понуда за партију 2; 

- две понуде за партију 3; 

- две понуде за партију 4. 

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.07.2016. године.  



 

Дана 26.07.2016. године Наручилац је закључио Уговор са групом понуђача ГП 

„Тончев градња“ доо, 5-ти септембар бр. 5, Сурдулица и „ГАТ“ д.о.о, Булевар 

Ослобођења 30А, Нови Сад, укупне вредности 3.569.811,11 ЕУР без ПДВ за 

Партију 1. 

 

Дана 26.07.2016. године Наручилац је закључио Уговор са групом понуђача 

„Модулор“ д.о.о, Николаја Салтикова 61, Београд, „Елкомс“ д.о.о, Јужни булевар 

144/303а, Београд и „ЕLITA-COP“ д.о.о, Угриновачки пут 27, Београд, укупне 

вредности 2.267.908,58 ЕУР без ПДВ за Партију 3. 

 

 


