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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 57. став 2. и члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење 

понуда бр. 83, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

28.12.2017. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: 

Изградња ( и одржавање) шумских путева и изградња цевних пропуста 2017.год. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- радови на изградњи путева    -  45233120, 

- радови на одржавању путева -  45233141 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Закључени су уговори за партије број 1, 2, 3, 4 и 6. 

 

За партију бр. 1: (Асфалтирање – санација постојећег пута у ШГ „Ср.Митровица“) и   бр. 2: 

(Асфалтирање – санација постојећег пута у ШГ „Сомбор“); уговор је закључен са 

понуђачем - као носиоцом посла:  

 

„IMPERIAL BUILDINGS“ доо 

Ђорђа Зличића 22, Нови Сад 

МБ: 20312947; ПИБ: 105098063 

Одговорно лице: Илија Мандић 

 

у заједничкој понуди са: 

 

„САША ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо    ЈКП „ПУТ“  

Ђорђа Зличића 22, Нови Сад    Руменачка 150а, Нови Сад  

МБ: 20116951; ПИБ: 104222098                                  МБ: 08171963; ПИБ: 100187770 

Одговорно лице: Александар Јаковић  Одговорно лице: Душан Радојичић 

 

За партију бр. 3: (Изградња шумског пута „Штрбац – Козара“ Б. Моноштор – I фаза)  и  

бр. 4: (Изградња шумског пута „Дубоки Јендек“ Апатин),  уговори су закључени са 

понуђачем - као носиоцом посла:  

 

„IMPERIAL BUILDINGС“ доо 

Ђорђа Зличића 22, Нови Сад 

МБ: 20312947; ПИБ: 105098063 

Одговорно лице: Илија Мандић 

 

у заједничкој понуди са: 

 

„ЕКО ГРАДЊА“ доо      

7. Војвођанске бригаде 16, Зрењанин      

МБ: 20148497; ПИБ: 104355010                                   

Одговорно лице: Вида Милин   
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Број примљених понуда:  

- За партију бр. 1 и 2 : по 1 (једна), за сваку партију 

- За партију бр. 3 и 4 : по 2 (две), за сваку партију 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 1 – 15.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –   2.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 – 32.270.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 – 28.283.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 1 – 14.983.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –   2.276.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 – 32.214.687,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 – 28.209.182,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 
- За партију бр. 1 –  14.983.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –    2.276.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  32.214.687,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  28.209.182,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 1 – 14.983.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –   2.276.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 – 25.617.972,60 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 – 24.761.663,20 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 1 –  14.983.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –    2.276.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  32.214.687,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  28.209.182,00дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 1 –  14.983.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 2 –    2.276.000,00  дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –  32.214.687,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 4 –  28.209.182,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 6: Изградња шумског пута „Тамиш плажа – 19. Одељење“,  уговор је 

закључен са понуђачем - као носиоцом посла: 

 

„БАЈИЋИ КОП“ доо 

Уставска 11/1, Борча  

МБ: 20614153; ПИБ: 106491521 

Одговорно лице: Драган Вересија 

 

У заједничкој понуди са: 

„СРМЕКС“ доо                                 „САБА-БЕЛЧА“ доо  

Пауља Матејића 6, Петровац на Млави               Салвадор Аљенде 22, Прешево  

МБ: 17289594; ПИБ: 101590421                                  МБ: 07688733; ПИБ: 100520748 

Одговорно лице: Срђан Цекић              Одговорно лице: Дритон Етеми 
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Процењена вредност:  16.200.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   12.467.024,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена - највиша: 15.687.329,23 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа: 12.467.024,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 15.687.329,23 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 12.467.024,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  28.02.2018.  

 

Датум закључења свих наведених уговора:   

- са „IMPERIAL BUILDINGS“ д.о.о. Нови Сад - 21.03.2018. год. 

- са „БАЈИЋИ КОП““ д.о.о. Борча - 23.03.2018. год. 

  

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. 

 

Основ за измену уговора: 

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

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

 

Дата је  могућост продужења рока важности уговора, у случају наступања ванредних догађаја. 

 

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

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

 

- Особа за контакт: 

мр Драган Плавшић, дипл.инш.шум.  – контакт тел. 021/ 557-406; 


