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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученoм уговору 
 

На основу члана 55. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 

68/2015), након спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за поношење 

понуда по чл. 36. ст. 1. тч. 1. ЗЈН (ЈН бр. 144/17), по претходно спроведеном отвореном 

поступку по позиву за подношење бр. 70/17, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 16.10.2017. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе 

прописа, за јавну набавку добара: Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, 

уређаја, њихових компоненти и др. 2017. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему - 50100000 

- Ремонт и поправка – ИА23 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Закључени су уговори за партије број 13, 24, 27, 29, 30 и 32. 

 

За партију бр. 13: (Сервисирање и одржавање камиона ФАП – ШГ „Сомбор“),  бр. 32: 

(Сервисирање нисконосеће приколице Трајлер – ШГ „Сомбор“), уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ТРГО АУТО“ ДОО 

Србобран, 19. Октобра 18  

Мат. бр. 08231583; ПИБ: 101424507 

Одговорно лице: Džekov Đorđe 

 

Број примљених понуда: 1 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 13 -  60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 32 -  60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

-  

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 13 –   60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 32 –   57.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 13 –   60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 32 –   57.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 13 –    60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 32 –    57.600,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 13 –   60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 32 –   57.600,00 дин. (без ПДВ-а); 



2 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 13 –  60.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 32 –  57.600,00  дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 24: (Сервисирање уређаја за грејање и хлађење на возилима – ШГ 

„Сомбор“),  бр. 27: (Сервис плинских уређаја на возилима – ШГ „Сомбор“, бр. 30: (Сервис 

тахографа – ШГ „Сомбор“), уговор је закључен са понуђачем: 

 

 „АМК МАГНЕТ СВ“ ДОО 

Сомбор, Вељка Петровића 16  

Мат. бр. 20393599; ПИБ: 10558401 

Одговорно лице: Панто Петровић 

 

Број примљених понуда:  

- За партију бр. 24 :  2 (две)   

- За партију бр. 27 и 30 : по 1 (једна) за сваку партију 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 24 -    75.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 27 -  112.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 30 -    37.000,00 дин. (без ПДБ-а). 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 24 –   73.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 27 – 109.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 30 –   35.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 24 –   90.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 27 – 109.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 30 –    35.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 24 –    73.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 27 –  109.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 30 –    35.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 24 –   73.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 27 – 109.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 30 –   35.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 24 –  73.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 27 – 109.800,00  дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 30 –   35.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

За партију бр. 29: (Сервис тахографа – ШГ „Сремска Митровица),  уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ЕКО-ТЕХ ПЛУС“ ДОО 

Сремска Митровица, Краља Александра Карађорђевића 16  

Мат. бр. 21206431; ПИБ: 109588815 

Одговорно лице: Јован Матијевић 
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Процењена вредност:  186.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 185.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена – Највиша: 185.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                          –  Најнижа: 185.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 185.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        – Најнижа: 185.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  27.03.2018. год. 

 

Датум закључења уговора:  

- са  понуђачем: „ТРГО АУТО“ доо Србобран - 16.04.2018; 

- са  понуђачем: „АМК МАГНЕТ СВ“ доо Сомбор - 18.04.2018. 

- са понуђачем: „ЕКО-ТЕХ ПЛУС“ доо Сремска Митровица – 19.04.2018. 

 

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 особа:  

Милан Петричевић, дипл.инж.шум.  – контакт тел. 062/800-4601. 


