
 

 
                                 Дел.бр: 05-  169                Датум: 14.04.2020.године 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 
Назив наручиоца: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ 
Адреса наручиоца: Владике Николаја 54, 14000 Ваљево 
Интернет адреса наручиоца: poljskolava@mts.rs 
Врста наручиоца: Просвета 
Врста предмета: Добра - поступак јавне набавке мале вредности – ЈНМВ-03/2020 – материјали за обављање 

редовне делатности Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву у 2020 години обликовано 

у три партије.  

 

ПАРТИЈА 1. – материјал за одржавање хигијене 

Уговорена вредност: 1.112.020,00  динара (без урачунатог ПДВ-а) :  1.334.424,00  динара (са урачунатим  ПДВ-ом)   
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број одговарајућих понуда: 1 (једна)  
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.03.2020.године 
Датум закључења уговора:31.03.2020. године 
 Основни подаци о добављачу: Друштво за призводњу, промет и услуге„Б2М“ Д.О.О. Београд,  са седиштем у 

Београду, Кружни пут бр. 15в.,Лештане,   матични број: 17281038, ПИБ 100023525, текући рачун: 190-4300-85 

код пословне банке Јумбес банка, кога заступа директор, Александар Штарк. 
 Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године   
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  
 
 

ПАРТИЈА 2. – канцеларијски материјал 

Уговорена вредност: 318.238,50 динара (без урачунатог ПДВ-а) 381.886,20 динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број одговарајућих: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.03.2020.године 
Датум закључења уговора:31.03.2020. године 
 Основни подаци о добављачу: Предузетник  Жељко Плавшић, Занатско трговинска радња „Уна Мега Шоп“ 

Ваљево, Владике Николаја 35А. матични број: 63038202, ПИБ 107855381, т. рачун: 265-6910310000555-

83  код пословне банке Рајфајзен банка, кога заступа власник Жељко Плавшић.  
Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године 
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  
 

 

ПАРТИЈА 3. –  материјал за одржавање и дезинфекцију апарата за мужу крава 

Уговорена вредност: 164.000,00   динара (без урачунатог ПДВ-а)  196.800,00 динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 



Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број одговарајућих и прихватљивих понуда: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.03.2020.године 
Датум закључења уговора: 31.03.2020. године 
Основни подаци о добављачу:  „GEA ЕЕС Serbia“ D.o.o. Београд, Земун, Константина Јовановића 10.   
матични број: 17352784, ПИБ 100058501, текући рачун: 265-1100310001140-24 код пословне банке 

Рајфајзен банке, кога заступа директор, Лука Бјелетић.  
Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године 
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац 

 


