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ЈНОП 03/2019-1.1.1 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке добара – Храна и прехрамбени производи 

Партија 3– Поврће 

 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, број: ЈНОП 03/2019-1.1.1 

Опис предмета набавке: Јавна набавка добара – Храна и прехрамбени производи, назив и ознака из 
општег речника набавке: 03221000 – Поврће. 

Процењена вредност јавне набавке: 3.200.000,00 динара (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност јавне набавке: 3.200.000,00 динара без ПДВ-а.  

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: 3 (три). 

Највиша понуђена цена:Проценат умањења -5 %. 

Најнижа понуђена цена:Проценат умањења -15,5 %. 

Највиша  понуђена цена код прихватљивих понуда:Проценат умањења- 5%. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:Проценат умањења- 15,5%. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Уговор се неће извршавати 
преко подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2019. године. 

Датум закључења уговора: 24.07.2019. године. 

Основни подаци о добављачу: „Поткозарје Панон“ д.о.о. Нови Сад, ул. Краља Петра Првог 23, 
21000 Нови Сад, МБ: 21347353, ПИБ: 110411927, број рачуна 340-0000011017753-03 који се води код 
„Ерсте Банка“ А.Д. Нови Сад, кога заступа директор Кристивоје Станић. 

Период важења уговора: Годину дана од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може након закључења уговора 
о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
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уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 
 

Лице за контакт: Милан Настасијевић,  
e-mail: termal.pravnasluzba@gmail.com 
 

                           Комисија за ЈНОП 03/2019-1.1.1 


