
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

 

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. 

111, објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, дана 29.12.2017. 

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

Приколице 2017. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- истоварне приколице за пољопривредне машине – 16520000; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије: 1 и 2. 

 

За партију бр. 1: Приколица (кипер) носивости до 8 тона, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„EXTRA COLOR“ д.о.о.  

Нови Сад, Цара Душана 61 

Мат. бр. 20886773; ПИБ: 107869984 

Одговорно лице: Веселин Човић 

 

Процењена вредност:  6.527.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 4.788.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена – Највиша: 7.968.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 4.788.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 6.120.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        – Најнижа: 4.788.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2: Приколица (кипер) носивости до 4 тоне, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„АГРОМОНДО“ д.о.о. 

Нови Сад, Булевар Ослобођења 59 

Мат. бр. 20754524; ПИБ: 107201912 

Одговорно лице: Синиша Ђурица 
 

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

Уговорена вредност: 260.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 4 

 

 



 

 

Понуђена цена – Највиша: 664.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 260.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 260.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        – Најнижа: 260.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.02.2018. год. 

 

Датум закључења уговора:   

- са „EXTRA COLOR“ д.о.о. Нови Сад - 19.03.2018. год. 

- са „АГРОМОНДО“ д.о.о. Нови Сад - 20.03.2018. год. 

 

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 особa:   

Владимир Пераћ, дипл.инж.шум. – председник комисије, тел. 022/725-519. 


