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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. 83, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15.11.2019. год. као и на Порталу 
службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: РАДНА ОДЕЋА 2019. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- радна одећа  - 18110000; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена, 

 

Уговори су закључени за партије: 1, 2, 3 и 4. 

 

За партију бр. 1 (Радне униформе за техничко особље) и партију бр. 2 (Радно одело + 

панталоне за раднике), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ПС Модеса“ доо 

Шабац, Тиршов венац 1/в 

Мат. бр. 21074799; ПИБ: 108824844  
Одговорно лице: Вељко Петровић 

 

Број примљених понуда: по 1 (једна) понуда, за сваку партију. 

 

Процењена вредност:  

- за партију бр. 1 –  6.650.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- за партију бр. 2 –  4.949.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- за партију бр. 1 –  6.637.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- за партију бр. 2 –  4.934.860,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена – највиша и најнижа: 

- за партију бр. 1 –   6.637.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- за партију бр. 2 –   4.934.860,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – највиша и најнижа:  

- за партију бр. 1 –  6.637.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

- за партију бр. 2 –  4.934.860,00 дин. (без ПДВ-а); 

 
За партију бр. 3 ( Мајице и кошуље), уговор је закључен са понуђачем: 
 

„Novatex “ доо 

Нова Варош, Светог Саве 108 

Мат. бр. 20197552; ПИБ: 104630901  
Одговорно лице: Надежда Колашинац 

 

Број примљених понуда: 2 (две) 
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Процењена вредност:  2.782.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.512.640,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 1.787.712,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 1.512.640,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 1.787.712,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.512.640,00  дин (без ПДВ-а). 

 

 
За партију бр. 4 ( Панталоне за возаче - аутомобила), уговор је закључен са понуђачем: 
 
„Тrnex“ доо 
Београд, Јована Поповића27а  
Мат. бр. 07774419; ПИБ: 101735363 

Одговорно лице: Небојша Трнинић 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Процењена вредност:  45.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 37.760,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Понуђена цена -  највиша и најнижа: 37.760,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша и најнижа:  37.760,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. год. 

 

Датум закључења уговора:  

      -     са понуђачем „ПС Модеса“ доо, Шабац: 09.01.2020. год. 

      -     са понуђачем „Novatex “ доо, Нова Варош и „Тrnex“ доо, Београд: 13.01.2020. 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% укупне вредности првобитно закљученог уговора.  

 

Дата је могућност продужења рока важности уговора, у случају да роба није испоручена у целости 

до истека рока важности уговора, а Купац има потребу за тим. 

 

Контакт особа: 

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


