
страна 1 од 2 
 

Република Србија                                                                                                                                  
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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 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање 
панелних ограда на спортским теренима и игралишту ПУ „Срећно дете“ у Новом 
Кнежевцу, шифра из општег речника јавних набавки: 45110000 – земљани радови, 45262300 
– бетонски радови и 45342000 – постављање ограде, уговор је закључен са „КАПИЈЕ И 
ОГРАДЕ“ ДОО из Ветерника. 
 
Вредност уговора: 3.124.760,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 3 (три). 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.124.760,00 динара без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.363.067,50 динара без ПДВ-а. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.3.2020. године. 
 
Датум закључења уговора: 8.4.2020. године. 
 
Период важења уговора: Извођач је обавезан да уговорене радове изврши у року од 
највише 15 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: Извођач радова има право да 
захтева продужење рока за извођење уговорених радова у случају: 1) када наступе објективне 
околности које подразумевају сваку околност чије наступање, трајање или престанак не 
зависи од воље извођача (земљотрес, лоши временски услови, елементарне непогоде, мере 
државних органа, појава клизишта, подземних вода и друго...), 2) када се одговарајућим 
прописом забрани извођење појединих радова у одређеним условима, 3) када то предложи 
надзорни орган, а наручилац сматра да је предлог основан и 4) за накнадно уговорене радове 
(вишкове са укљученим мањковима радова) у вредности преко 10% уговорене цене радова, 
као и за непредвиђене радове, највише за период трајања поступка уговарања непредвиђених 
радова. 
Такође, уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
или мањкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе 
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 
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Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца 
мења обим уговорених радова. 
Ако наступе наведене околности, уговорени рок ће бити продужен, односно вишкови и 
мањкови радова обрачунати, када уговорне стране о томе сачине анекс уговора, након што 
Наручилац донесе Одлуку о измени уговора из члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15). 
Извођач радова нема право на продужење рока, односно обрачун вишкова и мањкова радова 
без изричите сагласности наручиоца. 
 
Основни подаци о добављачу: „КАПИЈЕ И ОГРАДЕ“ ДОО, са седиштем у Ветернику, ул. 
Омладинска бр.15, ПИБ 106175058, матични број 20548967, кога заступа директор Никола 
Иђошки. 
 
  


