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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученом 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 са објављивањем позива за поношење 

понуда по чл. 35.1.1.ЗЈН (ЈН бр. 58/16), по претходно спроведеном отвореном поступку по 

позиву за подношење бр. 29, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 08.04.2016. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну 

набавку услуга: Услуге у делатности ловства 2016. год.  

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- услуге у ловству – 77600000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена,  

 

За партије бр. 1 и 2, уговори су закључени са  понуђачем: 

 

 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. 

Ковиљ, Пролетерска бб 

Матични број: 08688494 

Порески број понуђача: 100723392 

Одговорно лице: Рајко Николић 

 

Партија бр. 1: Услуге у делатности ловства - ШГ „С. Митровица“ 
 

Процењена вредност: 2.115.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  2.114.160,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 1; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 2.114.160,00 дин (без ПДВ-а); 

                           - Најнижа: 2.114.160,00 дин дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  - Највиша: 2.114.160,00 дин (без ПДВ-а); 

                                                                           - Најнижа: 2.114.160,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Партија бр. 2: Услуге у пригонском лову на дивље свиње – ШГ „С. Митровица“ 

 

Процењена вредност: 1.495.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  1.482.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда: 1; 

 

Понуђена цена: - Највиша: 1.482.000,00дин (без ПДВ-а); 

                            - Најнижа: 1.482.000,00дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  - Највиша: 1.482.000,00 дин (без ПДВ-а); 

                                                                          - Најнижа:  1.482.000,00 дин (без ПДВ-а); 
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Датум доношења одлуке о додели уговора:  20.07.2016.  

Датум закључења уговора: 26.07.2016. 

Период важења уговора: Годину дана од дана закључења уговора и испуњења уговорних обавеза 

 

Основ за измену уговора: 

Могућност продужења рока, уз писмену сагласност обе уговорне стране из објективно насталих 

околности, у складу са ЗЈН. 

 


