
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012), након спровођења 

отвореног поступка за јавну набавку добара: Материјал за шумске путеве за 2015. годину, по 

позиву за подношење понуда бр. 44, објављеном на Порталу УЈН и интернет страници 

наручиоцау дана 04.06.2015. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа,  

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 
- шљунак, песак, ломљен камен и агрегати 14210000; 

- туцаник – 44113140; 

 

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена 
 

уговор је закључен 

 - за партију бр. 1: Шљунак - ШГ „С. Митровица“, са понуђачем: 

 

РТЦ Лука “Легет” АД  

Ср. Митровица, Јарачки пут 10 

мат. бр. 08039534; ПИБ: 100791711. 

 

Процењена вредност: 14.700.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 14.525.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Понуђена цена:  

- Највиша 14.525.000,00 дин. 

- Најнижа 14.525.000,00 дин. 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  

- Највиша 14.525.000,00 дин дин. 

- Најнижа 14.525.000,00 дин дин. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.07.2015. 

Датум закључења уговора: 31.07.2015. 

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

 

 



-  за партију бр. 5: Песак - ШГ „Сомбор”, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Vip group“ доо  

Сомбор, Филипа Кљајића 65 

Мат. бр. 08762619; ПИБ: 100609212:  

 

Процењена вредност: 12.461.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 10.106.850,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 3 (три) 

 

Понуђена цена:  

- Највиша 16.614.000,00 дин. 

- Најнижа 10.106.850,00 дин. 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  

- Највиша 11.076.000,00 дин. 

- Најнижа 10.106.850,00 дин. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.07.2015. 

Датум закључења уговора: 03.08.2015. 

 

- за партију бр. 6: Речни шљунак – ШГ “Нови Сад”, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Хидро-база“ доо  

Београд, Патриса Лумумбе 6 

Мат. бр. 17259571; ПИБ: 100207245  

 

Процењена вредност: 6.825.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 5.775.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Понуђена цена:  

- Највиша 5.775.000,00 дин. 

- Најнижа 5.775.000,00 дин. 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  

- Највиша 5.775.000,00 дин. 

- Најнижа 5.775.000,00 дин. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.07.2015. 

Датум закључења уговора: 03.08.2015. 

 

Основ за измену свих наведених уговора: 

Уз писмену сагласност обе уговорне стране из објективно насталих околности, у складу са ЗЈН. 

 

 

 


