
 

 

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 преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда по чл. 36. ст. 1. тч. 5. ЗЈН - додатни радови (ЈН 91/19), објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 08.11.2019. год. по претходно 

спроведеном отвореном поступку по позиву за подношење понуда бр. 57/18, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 09.08.2018. год. за јавну набавку 

радова: Изградња и реконструкција мостова 2019. год. (Реконстрикција  моста „Шмагуц“) 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- грађевински радови на обнови мостова – 45221119; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговор је закључен са понуђачем:  

 

„С.П.Ц.“ д.о.о. 

Београд, Пожешка 76   

Мат. бр. 07802820; ПИБ: 101019043 

Одговорно лице: Станоје Поповић 

 
 у заједничкој понуди са:  

 

„BAUWESEN“ доо   

Лазаревац, Карађорђева 32а  

Мат.бр. 20302739;  ПИБ: 105141754  

Одговорно лице: Немања Трифуновић 

 

Број примљених понуда: 1 (једна). 

 

Процењена вредност:  4.797.700,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   4.792.672,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  4.792.672,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  4.792.672,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша: 4.792.672,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа: 4.792.672,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  28.11.2019. год. 

Датум закључења уговора: 10.12.2019. год.  

 

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

уговорних обавеза. 

 



 

 

 

Измене и допуне 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 могућност продужења рока важности уговора, у случају да уговорене количине радова 

нису у целости извршене до истека рока важности уговора, а Купац има потребу за тим. 

 

Контакт особа:  

Предраг Мирић, маст.инж.шум. - председник комисије, тел. 062/800-5301. 


