
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

 

На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

14/2012  и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 

96/16, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.10.2016. 

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

Челици, профили, плочевина и челичне цеви 2016. година, 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

челик - 14622000 

цеви – 44163100 

профили - 44334000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

уговори су закључени за партије: 1, 2, 3 и 4. 

 

За партију бр. 1  - Челици, профили, плочевина и челичне цеви – ШГ „Сремска 

Митровица“ уговор је закључен са понуђачем: 

 

„YONEX““ д.о.о.  

Сремска Митровица, Марка Аурелија бб 

Мат. бр. 08273600 

ПИБ: 100791746 

Одговорно лице: Негован Ђорђевић 

 

Процењена вредност:  2.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.279.634,50,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 1.503.150,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 1.279.634,50 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 1.503.150,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 1.279.634,50 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2 – Челици, профили, плочевина и челичне цеви – ШГ „Сомбор“ уговор је 

закључен са понуђачем: 

 

„VIP GROUP“ д.о.о. 

Сомбор, Филипа Кљајића 65 

Мат. бр. 08762619 

ПИБ: 100609212 

Одговорно лице: Милан Вучковић 

 

 



 

 

Процењена вредност:  600.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 550.032,57 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена – Највиша: 550.032,57 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 550.032,57 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 550.032,57 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 550.032,57 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 3 – Челици, профили, плочевина и челичне цеви – ШГ „Нови Сад“ уговор је 

закључен са понуђачем: 

 

„Т.П. БОЈАН“ д.о.о. 

Нови Београд, др Ивана Рибара 115а 

Мат. бр. 07479565  

ПИБ: 101684693 

Одговорно лице: Никола Спасић 

 

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

Уговорена вредност: 591.424,20 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 617.846,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 591.424,20 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 617.846,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 591.424,20 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 4 – Челици, профили, плочевина и челичне цеви – ШГ „Банат“ Панчево 

уговор је закључен са понуђачем: 

 

„НЕОТЕХНИКА“ д.о.о. 

Нови Сад, Народног фронта 10 

Мат. бр. 08689024 

ПИБ: 101697031 

Одговорно лице: Немања Кежић 

 

Процењена вредност:  850.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 651.490,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 772.420,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 651.490,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 772.420,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 651.490,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

 

 

 



 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  06.12.2016. године. 

 

Датум закључења уговора за партије бр. 1, 2, 3 и 4:  26.12.2016. године 

 

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

закључења уговора. 
 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности, 

датих у писаном облику, у складу са ЗЈН, уз сагласност обе уговорне стране. 

 

Контакт особе:   

- за партију бр. 1 – Жељко Рукавина, тел. 062/800-6697 

- за партију бр. 2 – Раде Чортан, тел. 063/665-876 

- за партију бр. 3 – Чедомир Зубовић, тел. 062/800-5383 

- за партију бр. 4 – Милоје Ћировић, тел. 063/514-248 

 

 


