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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 

68/15), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 70, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 02.08.2016. год. 

као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку услуга: 

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2016. год.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

израда пројеката и нацрта, процена трошкова – 71242000; 

услуге техничког пројектовања -71320000; 

услуге пројектовања мостова – 71322300. 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2, 3 и 5. 

 

За партије бр. 1, 2 и 3, уговори су закључени са понуђачем: 

 

„ЦРНА ТРАВА“ а.д.  

 Лесковац, Пана Ђукића 18 

 МБ: 07105487; 

 ПИБ: 100326743 

 Одговорно лице: Стеван Стефановић, дип.инж.грађ. 

 

Партија бр. 1: Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију и доградњу 

пословне зграде ШУ “Вршац” 

 

Процењена вредност: 350.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  100.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 4; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 984.000,00 дин дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 100.000,00 дин дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                             - Највиша: 234.500,00 дин (без ПДВ-а); 

                             - Најнижа: 100.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

 

Партија бр. 2: Пројекат погона за прераду и производњу шунке 

 

Процењена вредност: 350.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:    70.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 2; 
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Понуђена цена: - Највиша: 330.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа:   70.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                             - Највиша: 330.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                             - Најнижа:   70.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Партија бр. 3: Израда пројектне документације адаптације зграде ШУ ”Оџаци” 

 

Процењена вредност: 250.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  250.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 4; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 795.500,00 дин (без ПДВ-а); 

                           - Најнижа:  250.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                             - Највиша: 250.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                             - Најнижа: 250.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

 

За партију бр. 5: Пројектна документација - реконструкција ловачке куће “Плавна”, 

уговор је закључен са понуђачем: 

 

„АМ 021 ГРАДЊА“ д.о.о. 

 Нови Сад, Коло српских сестара 13б 

 МБ: 20523301; 

 ПИБ: 106081685; 

 Одговорно лице: Небојша Михаљев, дипл.инж.арх. 

 

Процењена вредност: 400.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  380.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 7; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 1.450.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа:    380.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  - Највиша: 380.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                                                                           - Најнижа:  380.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.09.2016.  

Датум закључења свих наведених уговора: 05.10.2016. 

 

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза, а најдуже годину дана од дана 

закључења уговора 

 

Основ за измену уговора: 

Могућност продужења рока извршења услуга, уз писмену сагласност обе уговорне стране и из 

других објективно насталих околности, у складу са ЗЈН. 

 

Особа за контакт:  

Стево Кузмановић, дипл.инж.шум. – председник комисије, тел. 021/557 406. 


