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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 1.1.7/2019 – Набавка и постављање вештачке 
траве на терену за мали фудбал, шифра из општег речника јавних набавки: 39293300 – вештачка 
трава, уговор је закључен са „ЛАСТЕСАРО“ ДОО из Београда. 
 
Вредност уговора: 1.282.140,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 2 (две). 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.282.140,00 динара без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: / 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.9.2019. године. 
 
Датум закључења уговора: 7.10.2019. године. 
 
Период важења уговора: Рок за испоруку и постављање вештачке траве је највише 10 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. 
У случају обуставе радова на постављању вештачке траве рок за извођење радова се продужава за 
онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у радне дане који су 
потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова су: 

• природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) и 

• мере предвиђене актима надлежних органа. 
 
Основни подаци о добављачу: „ЛАСТЕСАРО“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Јужни булевар 
бр.144/локал 110, ПИБ 109767100, матични број 21239160, кога заступа директор Миодраг Стајић. 
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