
 

 

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 након спровођења поступка јавне набавке мале вредности добара: 

Опрема за противпожарну заштиту 2017. год. по позиву за подношење понуда бр. 141/17, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.01.2018. године. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- разна опрема за противпожарну заштиту - 44480000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

уговори су закључени за партије: 1 и 2. 

 

За партију бр. 1: Опрема за противпожарну заштиту - разно, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ТОДОРОВИЋ“ д.о.о.  

Крагујевац, Индустријска 7 

Мат. бр. 07602111; ПИБ: 101042787 

Одговорно лице: Дејан Тодоровић 

 

Процењена вредност:  1.137.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:    446.925,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 541.700,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 446.925,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда –  Највиша: 541.700,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 446.925,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2: Ватроотпорна врата, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„МУШИКИЋ 017“ д.о.о. 

Врбас, Буда Томовића 17 

Мат. бр. 21318647; ПИБ: 110218003 

Одговорно лице: Филип Мушикић 

 

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

Уговорена вредност: 134.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена – Највиша: 134.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 134.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

 

 



 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 134.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        –  Најнижа: 134.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  19.02.2018. године. 

 

Датум закључења уговора:  12.03.2018. 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. 

 

Дата је  могућост продужења рока важности уговора, у случају започетог поступка нове јавне 

набавке, до момента закључења новог уговора. 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Контакт особа:   

Милан Гаџурић, инг.зашт. на раду – председник комисије, тел. 022/600-500, 064/866-73-50. 


