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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 отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН 1.3.11/2018 – Текуће 
одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу, шифра 
из општег речника јавних набавки: 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза, 
уговор је закључен са „ЕКО ГРАДЊА“ ДОО из Зрењанина. 
 
Вредност уговора: 3.285.480,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 3 (три). 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.285.480,00 динара без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.550.894,54 динара без ПДВ-а. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.08.2018. године. 
 
Датум закључења уговора: 19.09.2018. године. 
 
Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са 
техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 30 радних дана од дана 
увођења у посао. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења 
уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да 
застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми. 
Извођач радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених 
радова и изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка 
радова, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
Основни подаци о добављачу: „ЕКО ГРАДЊА“ ДОО, са седиштем у Зрењанину, VII 
војвођанске бригаде бр.16, ПИБ 104355010, матични број 20148497, телефон 062/699-210, 
факс 023/741-260 и e-mail адреса priprema@ekogradnja.rs , кога заступа директор Вида 
Милин.  
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