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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 1.3.9/2019 – Уређење атарских путева и 
отресишта, шифра из општег речника јавних набавки: 45233141 – радови на одржавању путева, 
45233142 – радови на поправљању путева, уговор је закључен са „МЛАМАРМО“ ДОО, 
Лукићево, ул. Бирчанинова бр.57, матични број 21125237, као носиоцу посла испред групе 
понуђача. 
 
Вредност уговора: 9.759.494,45 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 3 (три). 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.759.494,45 динара без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 12.272.325,16 динара без ПДВ-а. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.10.2019. године. 
 
Датум закључења уговора: 5.11.2019. 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 календарских дана од дана 
увођења у посао. 
 
Основ за измену уговора: Продужење рока за извођење радова могуће је само услед настанка 
више силе (јаких киша, поплава, пожара, земљотреса и сл.) и ако се о томе сагласе обе уговорне 
стране. 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. Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, 
исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
Основни подаци о извођачу радова: „МЛАМАРМО“ ДОО, са седиштем у Лукићеву, ул. 
Бирчанинова бр.57, ПИБ 109092394, матични број 21125237, као члан групе који је носилац 
посла, кога заступа директор Рајка Јовић. 
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