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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 отворенног поступка, по позиву за подношење понуда бр. 82, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 09.10.2019. год. као и на порталу 
службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: ЗАШТИТНА РАДНА ОБУЋА 
2019. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- чизме  - 18815000 

- гумене чизме - 18812200 

- заштитна обућа - 18830000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена, 

 

Уговори су закључени за партије: 1, 2 и 3. 

 

За партију бр. 1: Радна обућа и бр. 3: Чизме-гумене, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Lederflex“ доо 

Сомбор, Призренска 4 

Мат. бр. 08658994; ПИБ: 100016219  
Одговорно лице: Горан Сантрач 

 

Број примљених понуда:  

- За партије бр. 1 и 3: 1 (једна); 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 1 - 6.435.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 - 5.086.000,00 дин. (без ПДВ-а);   
 

Уговорена вредност: 

- За партију бр. 1 - 6.340.400,00 дин. (без ПДВ-а); 
- За партију бр. 3 - 5.026.200,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 1 - 6.340.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 - 5.026.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  1 - 6.340.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 - 5.026.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  1 -  6.340.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 -  5.026.200,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  1 -  6.340.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 -  5.026.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2: Кожне чизме за секаче,  уговор је закључен са понуђачем: 
 
„Тrnex“ доо 
Београд, Јована Поповића 27а  
Мат. бр. 07774419; ПИБ: 101735363 

Одговорно лице: Небојша Трнинић 

 

Број примљених понуда: 3 (три); 
 
Процењена вредност: 2.490.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  2.142.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 2.415.871,50 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 2.142.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 2.415.871,50 дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 2.142.000,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.11.2019. 

 

Датум закључења уговора: 13.12.2019. год. 

 

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

закључења уговора. 
 

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% вредности првобитно закљученог уговора.  

 

Контакт особа: 

Предраг Тасић, струк.инж.знр. председник комисије, тел: 021/431-144. 

 


