
 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин,  

ШГ ''Банат'' Панчево,  

Ул. Максима Горког бр. 24 

 

 

О б ј а в љ у ј е 
 
 
 

Обавештење  
о закљученом уговору 

 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 

68/2015), након спровођења II фазе квалификационог поступка, према листи квалификованих 

понуђача по партијама (1-4) број 556/14-8 oд 10.06.2014. год, 556/14-8 (III) oд 29.06.2015. год. i 

556/14-8 (IV) oд 29.12.2015. год, по позиву за подношење понуда бр. 20, објављеног на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 15.06.2016.год, за јавну набавку добара: 

Гуме - пнеуматици за 2016. годину. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Гуме за тешка и лака возила – 34350000; 

- Гуме за аутомобиле – 34351100; 

- Гуме за камионе – 34352100; 

- Гуме за пољопривредна возила  – 34352300. 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена,  

 

 

- За партију бр. 1 – Гуме за тракторе и тракторске прикључке са понуђачем: 

 

''Agrohim & Kemoimpex'' ДОО Београд, Ресавска 66 

МБ: 07678479 

ПИБ: 100502068 

Одговорно лице: Тихомир Урумовић 

Вредност уговора је: 3.997.500,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена - највиша: 3.997.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа: 3.997.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 3.997.500,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа: 3.997.500,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  27.06.2016. год. 

Датум закључења уговора: 11.07.2016.год. 

Период важења уговора: до окончања уговорних обавеза, a најдуже годину дана од дана 

закључења уговора. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- За партију бр. 2 – Гуме за грађевинске машине – форвадере уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

''Чајка М'' ДОО Чачак, Булевар ослободилаца бр. 84 

МБ: 17034600 

ПИБ: 100890056 

Одговорно лице: Радимир Ћурчић 

Вредност уговора је: 1.717.800,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда:  2 

 

Понуђена цена - највиша: 1.796.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа: 1.717.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.796.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа: 1.717.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  27.06.2016. год. 

Датум закључења уговора: 11.07.2016.год. 

Период важења уговора: до окончања уговорних обавеза, a најдуже годину дана од дана 

закључења уговора. 

 

 

- За партију бр. 3 – Гуме за путничка, теренска, лака доставна возила и минибусеве уговор 

је закључен са понуђачем: 

 

''Чајка М'' ДОО Чачак, Булевар ослободилаца бр. 84 

МБ: 17034600 

ПИБ: 100890056 

Одговорно лице: Радимир Ћурчић 

Вредност уговора је: 1.221.970,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда:  3 

 

Понуђена цена - највиша: 1.464.296,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа: 1.221.970,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.464.296,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа: 1.221.970,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  27.06.2016. год. 

Датум закључења уговора: 11.07.2016.год. 

Период важења уговора: до окончања уговорних обавеза, a најдуже годину дана од дана 

закључења уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- За партију бр. 4 – Гуме за теретна возила, аутобусе и приколице уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

''Agrohim & Kemoimpex'' ДОО Београд, Ресавска 66 

МБ: 07678479 

ПИБ: 100502068 

Одговорно лице: Тихомир Урумовић 

Вредност уговора је: 594.800,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена - највиша: 663.620,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа: 594.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 663.620,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда- најнижа: 594.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  27.06.2016. год. 

Датум закључења уговора: 11.07.2016.год. 

Период важења уговора: до окончања уговорних обавеза, a најдуже годину дана од дана 

закључења уговора. 

 

Околности које представљају основ за измену свих наведених уговора: у случају када 

средњи курс ЕУР-а НБС у односу на динар буде ±5% у односу на средњи курс ЕУР-а на дан 

отварања понуда. 

 


