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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 
 
Након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН 1.1.6/2019 – Увођење система за електронско 
вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац, шифра из општег 
речника јавних набавки: 48500000 – комуникациони и мултимедијски програмски пакет, уговор је 
закључен са „DIATECH“ DOO из Сенте, као носиоцем посла испред групе понуђача. 
 
Вредност уговора: 3.660.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 1 (једна). 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.660.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: / 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.9.2019. године. 
 
Датум закључења уговора: 4.10.2019. године. 
 
Период важења уговора: Рок за набавку, инсталацију и имплементацију опреме за електронско 
вођење седница Скупштине општине је највише 30 радних дана од дана увођења у посао. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током реализације предмета 
уговора појави потреба за испоруком додатних добара или извођењем вишкова радова, Добављач је 
дужан да застане са том врстом посла и о томе обавести овлашћено лице Наручиоца у писаној форми. 
Добављач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених добара или 
радова. Уколико је Наручилац сагласан са испоруком додатних добара или извођењем вишка радова, 
исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
Основни подаци о добављачу: „DIATECH“ DOO, са седиштем у Сенти, ул. Поштанска бр.25, ПИБ 
104937595, матични број 20274573, као члан групе који је носилац посла и који је у име групе 
понуђача потписао уговор, кога заступа директор Миодраг Вујадиновић. 
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