
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 
 О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење 

о закљученoм уговору 

 
 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 

104/15, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 

25.12.2015. године, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа за јавну набавку 

радова:  Изградња  (и одржавања) шумских путева за 2015. год. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 

- 45233120 - Радови на изградњи путева 

- 45233141 - Радови на одржавању путева 

 Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена. 

 

 Уговор је закључен ( за партију број 1 – асфалтирање – санација постојећег пута у 

ШГ „Срем.Митровица“) са понуђачем: 

„Katago construction“ д.о.о. Рума, Вука Караџића 4 

МБ: 08750475          ПИБ: 101339929 

Процењена вредност износи: 11.000.000,00 дин. (без ПДВ-а).  

Уговорена вредност износи: 9.550.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 Број примљених понуда: 1  

Понуђена цена:  

- Највиша: 9.550.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

- Најнижа: 9.550.000,00 дин. (без ПДВ-а).  

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 9.550.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

- Најнижа: 9.550.000,00 дин. (без ПДВ-а

Уговор је закључен ( за партију број 2 – изградња тврдог шумског пута „Први мост 

Брзица“ за потребе ШГ „Нови Сад“) са понуђачем: 

„ЕКО градња“ д.о.о. Зрењанин, VII Војвођанских бригада бр.16 

МБ: 08041245              ПИБ: 101162585 

Процењена вредност износи: 2.500.000,00 дин. (без ПДВ-а).  
Уговорена вредност износи: 1.619.596,90 дин. (без ПДВ-а). 

 Број примљених понуда: 3

Понуђена цена:  

- Највиша: 2.088.215,80дин. (без ПДВ-а). 

- Најнижа: 1.619.596,90 дин. (без ПДВ-а).  

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

-Највиша: 1.619.596,90 дин. (без ПДВ-а). 

-Најнижа: 1.619.596,90 дин. (без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.02.2016.год. 

Датум закључења уговора: 21.03.2016. год.  

 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза. 

 

 Основ за измену наведеног уговора:  
Уз писмену сагласност обе уговорне стране из објективно насталих околности, у складу са 

ЗЈН. 


