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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 i 

68/2015), након спровођења преговарачког поступка  са објављивањем позива за поношење понуда по 

чл. 35.1.1.ЗЈН, по претходно спроведеном отвореном поступку по позиву за подношење понуда бр. 44, 

објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 04.06.2015. године, 

као и на порталу „Сл.гласила РС“ и базе прописа, за јавну набавку добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ШУМСКЕ ПУТЕВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – по партијама. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

14210000 – шљунак, песак, ломљен камен и агрегати 

44113140 - туцаник 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Уговор је закључен за: 

 

- за партију број 2 (Ломљени камен – ШГ „Сремска Митровива“), са понуђачем: 

 

„TRIBEX“ ДОО 

Сремска Каменица, Војводе Путника 79 

МБ 08392340 

ПИБ: 101633175 

Заступник: Радиша Думонић 

 

Процењена вредност: 2.000.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 1.700.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 2 

Понуђена цена:  

- Највиша: 2.000.000,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 2.000.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 2.000.000,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.700.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

- партију број 3 (Туцаник – ШГ „Сремска Митровива“), са понуђачем: 

 

МБА “МИЉКОВИЋ“ ДОО 

Нови Београд, Булевар Михала Пупина 181 

МБ 09134719 

ПИБ: 103899870 

Заступник: Вук Вујовић 

 

Процењена вредност: 36.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност: 36.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Број примљених понуда: 1 
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Понуђена цена:  

- Највиша: 36.000,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 36.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 36.000,00 дин.(без ПДВ-а); 

- Најнижа: 36.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  23.09.2015. године. 

Датум закључења уговора: 13.10.2015. године. 

Период важења уговора: рок трајања уговора је годину дана од дана закључења уговора. 

 

Основ за измену наведених уговора: 

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


