
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

објављује 

Обавештење о закљученом уговору 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ 124/12 и 14/2015) након 

спровођења преговарачког поступка без објављивања јавног позива бр. 69/15, објављеног на 

Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца дана 31.07.2015. године, за јавну 

набавку услуга: Услуге на гајењу и уређивању шума за 2015. годину (по партијама). 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

- услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства – 

77000000; 

 

Критеријум за доделу уговора је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

За партије број: 1 и 4, уговори су закључени са понуђачем:  

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о., Ковиљ, Пролетерска бб 

МБ: 08688494           ПИБ: 100723392 

Заступник: Рајко Николић 

 

Партија 1 – Услуге на гајењу и уређивању шума – ШУ „Моровић“ 

 

Процењена вредност: 4.436.232,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 4.434.302,00 дин. (без ПДВ-а) 

Број примљених понуда: 1 

Понуђена цена:  

Највиша: 4.434.302,00 дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа: 4.434.302,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватиљивих понуда: 

Највиша: 4.434.302,00 дин. (без ПДВ-а) 

Нанижа: 4.434.302,00 дин. (без ПДВ-а) 

Партија 4 – Услуге на гајењу и уређивању шума – ШУ „Купиново“ 

 

Процењена вредност: 6.204.256,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 6.201.064,00 дин. (без ПДВ-а) 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена: 

Највиша: 6.201.064,00 дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа: 6.201.064,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватиљивих понуда: 

Највиша: 6.201.064,00 дин. (без ПДВ-а) 

Нанижа: 6.201.064,00 дин. (без ПДВ-а) 

Датум доношења одлуке о доделу уговора: 21.08.2015. год. 

Датум закључења наведених уговора: 26.08.2015. год. 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења. 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

Рок вршења услуга на гајењу и уређивању шума може бити продужен дуже од годину дана, а 

најдуже 3 месеца након истека уговореног рока, услед наступања објективних околности које се 

нису могле предвидети или дејство више силе, у случају када уговорене количине услуга нису у 

целости извршене, без промена укупне вредности уговора, а у скалду са Законом о јавним 

набавкама, у ком случају се саглашношћу воља уговроних страна може закључити Анекс овог 

уговора. 


