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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Број: IV-404-42/2017-16 
Дана: 18.09.2017. године                                                                  
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs  
  
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
Општинска управа општине Нови Кнежевац, објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Нови 
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, www.noviknezevac.rs. 
 
Врста наручиоца: Општинска управа. 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка радова 
бр. ЈН 1.3.10/2017 – Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе-II фаза, 
шифра из општег речника јавних набавки: 45112000 – радови на ископавању и одношењу 
земље, 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације, 45320000 – изолациони 
радови, 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови, 45340000 – радови на уградњи 
ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме, 45410000 – малтерисање, 45420000 – 
радови на уградњи столарије и 45430000 – постављање подних и зидних облога. 
 
Уговорена вредност: 11.499.337,35 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 1 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 11.499.337,35 динара без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: / 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.09.2017. године. 
 
Датум закључења уговора: 11.09.2017. године. 
 
Период важења уговора: Понуђач се обавезује да ће предметне радове извршити у року од 
најдуже 60 календарских дана од дана увођења у посао. 
 
Основни подаци о добављачу:  

1. „МАКСИМ ГРАДЊА“ ДОО, са седиштем у Суботици, Сегедински пут бр.80/1, ПИБ 
105413714, матични број 20368071, као члан групе који је носилац посла и који ће у 
име групе понуђача потписати Уговор, кога заступа директор Синиша Кузмановић, 

http://www.noviknezevac.rs
http://www.noviknezevac.rs.
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2. „ФОРМ ИНЖИЊЕРИНГ“, са седиштем у Суботици, Вишњичка бр.31, ПИБ 
108850198, матични број 63747017, као члан групе, кога заступа директор Мирослав 
Атић и 
 

3. „ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕТАЛ“ ДОО, са седиштем у Суботици, Изворска 
бр.18, ПИБ 105512276, матични број 20402300, као члан групе, кога заступа директор 
Мирослав Радуловић.                                                         

 
  


