
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: добра – Радне униформе (18100000 Радна одећа, 

специјална радна одећа и прибор) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини испорука радних униформи по 

следећим јединичним ценама: 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА 

Укупно 

комада 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

СВЕГА 

(без ПДВ-а) 

1. 
Панталоне 

 
2.200 1.350,00 2.970.000,00 

2. 
Кошуља 

 
3.300 1.700,00 5.610.000,00 

3. 
Јакна 

 
1.100 7.400,00 8.140.000,00 

4. 
Полар јакна 

(дукс са рајсфешлусом) 
1.100 2.300,00 2.530.000,00 

  

 

 УКУПНО 

(без ПДВ-а): 
19.250.000,00 

 

Уговорена цена је фиксна. 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа укупна понуђена 

цена“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 08. фебруара 2018. године примљене су понуде од два 

понуђача 



  

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «JUGOTEX» d.o.o. Смедерево, је највиша понуђена и износи 

19.250.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.100.000,00 динара 

са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «BETECO» d.o.o. Земун, је 

најнижа понуђена и износи 17.798.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 21.357.600,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «JUGOTEX» d.o.o. Смедерево, је једина понуђена, прихватљива и 

износи 19.250.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.100.000,00 

динара са порезом на додату вредност, с обзиром да је понуђач «BETECO» d.o.o. 

Земун, доставио писмено изјашњење да  није сагласан са продужењем важења своје 

понуде 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 14. маја 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.06.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«JUGOTEX» d.o.o. Смедерево, Улица Коларски пут ББ, матични број 06586139, 

ПИБ 100360123, број рачуна 265-6410310003432-63 код «RAIFFEISEN BANK» AD 

Београд, телефон 026/661-008, који заступа директор Дејан Ристић 

 

Период важења уговора:  

Добављач је дужан да изврши испоруку целокупне уговорене количине свих 

артикала у року од 30 дана од дана потписивања уговора и то франко пословне 

просторије Наручиоца у Београду, Улица Љубе Чупе бр. 5 

 

 


