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Деловодни број: 22-0013/ЈН/19       
Датум: 23.08.2019 
 

Обавештење о закљученом  
Оквирном споразуму 

 
Хемикалије 

ЈНМВ бр. 27/2019 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке: 
Набавка хемикалија ради испуњавања стандарда у 
делатности – квалитетног снабдевања грађана 
пијаћом водом. 

Редни број јавне набавке: 
27/2019  
(у Плану јавних набавки за 2019. годину 1.1.22.) 

Процењена вредност јавне 
набавке без ПДВ: 500.000,00 рсд 

Вредност оквирног 
споразума без ПДВ: 

500.000,00 рсд 

Вредност оквирног 
споразума са ПДВ: 

600.000,00 рсд  

Позиција у плану набавке и 
ОРН број: 

1.1.3.– добра 
24312220 – натријум хипохлорит 
24312122 – гвожђе хлорид 
24314100 – калијум перманганат 

Подаци о апропријацији у 
буџету/финансијском плану 

Конто: 511072 
Сопствени приходи буџетских корисника 

 
2) Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена 

3) Број примљених понуда: један 

4) Најнижа понуђена цена: 536.521,00 рсд 

5) Датум доношења одлуке o закључењу оквирног споразума: 20.08.2019 

6) Датум закључења оквирног споразума: 22.08.2019  

7) Подаци о понуђачу: „PATENTING“ ДОО Београд, Новосадски аутопут 53, 11185 

Земун поље, ПИБ: 100380021, МБ: 07911785. 

8) Период важења оквирног споразума: годину дана или до утрошка предвиђених 

финансијских средстава за предметну јавну набавку. 
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9) Околности које представљају основ за измену оквирног споразума: у складу 

са чланом 115. став 1. ЗЈН наручиоц може након закључења оквирног споразума 

без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 

да се вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог оквирног споразума. У случајевима повећања 

цена, уговорне стране ће закључити анекс уговора/оквирног споразума, којим ће 

регулисати повећање уговорене вредности. 

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, након закључења оквирног споразума о јавној 

набавци наручиоц може да дозволи промену цене и других битних елемената 

оквирног споразума из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 

одређени. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 

дефинисаним параметрима у оквирном споразуму и конкурсној документацији. У 

том случају доноси се одлука о измени уговора/оквирног споразума. 

 
 


