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 ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученим уговорима 

 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), 

након спровођења поступка јавне набавке мале вредности добара: ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

2018. ГОД. (II), по позиву за подношење понуда бр. 87, објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца дана 26.10.2018. год.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- заштитна опрема  - 18143000; 

- шлемови – 18444110; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена, 

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

 

За партију бр. 1: Заштитни шлем за моторне секаче, бр. 2: Заштитни шлем за шумске 

раднике и бр. 7: Заштитна опрема за заваривање, уговор је закључен са понуђачем:  

 

„МАТИЦА“ доо  

Земун, Загорска бб   

Мат. бр. 07498993; ПИБ: 101741315; 

Одговорно лице: Алекса Пауновић 

 

Број примљених понуда: 

-  За партију бр. 1: четири (4); 

- За партију бр. 2: пет (5); 

- За партију бр. 7: три (3). 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр.  1 –  670.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  109.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  7 –  110.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр.  1 –  441.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –    39.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  7 –    53.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр.  1 – 730.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр   2 –   44.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  7 –   77.964,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  1 –  441.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –    39.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  7 –    53.400,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  1 –  641.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –    44.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  7 –    77.964,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  1 –  441.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –    39.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  7 –    53.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 3: Заштитна маска са филтером/мрежицом, уговор је закључен са  

понуђачем: 

 

„ХТЗ ВИВА“ ДОО 

Качарево, Фискултурна 80 

Мат. бр. 20430176;  ПИБ: 105653037   

Одговорно лице: Зоран Ћопић 

 

Број примљених понуда: четири (4). 

 

Процењена вредност: 150.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  141.750,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 343.350,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 141.750,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 144.000,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 141.750,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 4: (Кофил маске, респиратори), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ИСИС“ ДОО 

Земун, Булевар Николе Тесле 30а 

Мат. бр. 17240137; ПИБ: 101719673   

Одговорно лице: Оливера Прљевић 

 

Број примљених понуда: четири (4). 

 

Процењена вредност: 91.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  75.198,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 90.600,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 75.198,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 90.600,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 75.198,00  дин (без ПДВ-а); 
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За партију бр. 5: (Заштитне наочаре), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„СЕИБЛ ТРАДЕ“ ДОО 

Београд, Булевар Михајла Пупина 10г 

Мат. бр. 06717446; ПИБ: 100134210   

Одговорно лице: Никола Саржовски 

 

Број примљених понуда: пет (5). 

 

Процењена вредност: 18.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:    7.200,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 10.400,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа:   7.200,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 10.400,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа:   7.200,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 6: (Заштитна мрежица са носачем), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„INTERCOM“ ДОО 

Суботица, Мајшански пут 126 

Мат. бр. 08358826; ПИБ: 100843847   

Одговорно лице: Валерија Гергељ 

 

Број примљених понуда: пет (5). 

 

Процењена вредност: 18.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:    7.670,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 11.180,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа:   7.670,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 11.180,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа:   7.670,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  19.11.2018. год. 

 

Датум закључења уговора:  

          - са понуђачима:„СЕИБЛ ТРАДЕ“ ДОО, Београд и „INTERCOM“ ДОО, Суботица:    

             21.12.2018. год.         

- са понуђачима: „МАТИЦА“ ДОО, Земун;  ХТЗ „ВИВА“ ДОО, Качарево и „ИСИС“ 

ДОО, Земун: 24.12.2018. год. 

 

Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза, а најдуже годину дана од дана 

закључења уговора. 

 

 



4 

 

 

 

Основ за измену уговора: 

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

околности датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране, у складу са ЗЈН.  

 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Контакт особа:  

Предраг Тасић, струк.инж.зашт.на раду, председник комисије – тел. 021/431-144. 


