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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 

68/2015), након спровођења поступка јавне набавке мале вредности, по позиву за подношење 

понуда бр. 9, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

03.04.2017. године, за јавну набавку добара: СЕМЕНСКА РОБА 2017. годинe – по партијама. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- семење – 03111000 

- семење биљака које се користи за посебне намене - 03117200 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Уговор je закључен за партије број 1, 2 и 3, са понуђачем: 

 

„ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА“ а.д. 

Београд – Земун, Батајнички друм бб 

МБ: 07725531 

ПИБ: 100001046 

Заступник: Драган Ненадовић 

 

- Партија бр. 1: Семе за пољопривреду – ШГ „Сремска Митровица“  

 

Процењена вредност: 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност:   863.550,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена:  

- Највиша: 905.070,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 863.550,00 дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 905.070,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 863.550,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

- Партија бр. 2: Семе за пољопривреду – ШГ „Сомбор“ 

 

Процењена вредност: 275.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 223.200,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена:  

- Највиша: 238.400,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 223.200,00,дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 238.400,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 223.200,00 дин.(без ПДВ-а). 
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- Партија бр. 3: Семе за пољопривреду – ШГ „Нови Сад“ 

 

Процењена вредност: 240.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 139.500,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена:  

- Највиша: 153.650,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 139.500,00 дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 153.650,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 139.500,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

Укупна вредност уговора:  1.153.020,00 дин.(без ПДВ-а);  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  20.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 10.05.2017. године. 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза. 

 

Основ за измену уговора: 

Уз писмену сагласност обе уговорне стране из објективно насталих околности, у складу са ЗЈН.  

У складу са чл. 115. ЗЈН,  може се повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 

може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 

укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог 

Закона.  

 

 


