
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученом уговору 

 

На основу члана 57. став 2. и члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење 

понуда бр. 112, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

05.01.2017. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку 

добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА ШУМСКЕ ПУТЕВЕ 2016. године, 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- шљунак, песак, ломљен камен и агрегати 14210000; 

- туцаник – 44113140; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

уговори су закључени за партије бр. 2, 3, 5 и 6. 

 

- За партију бр. 2: Ломљени камен - ШГ “Ср. Митровица”, уговор је закључен са 

понуђачем: 
 

„Ravnaja trade“ д.о.о. 

Мали Зворник, Краља Петра првог бр. 1;  

Мат. бр. 21211168; 

       ПИБ: 109615318; 

Одговорно лице: Александар Савановић 

 

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

- Уговорена вредност: 1.990.000,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

Број примљених понуда: 4 

 

- Понуђена цена - највиша: 6.275.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена - најнижа: 1.990.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 2.268.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.990.000,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

- За партије бр. 3 и 6, уговори су закључени са понуђачем: 
 

„Нискоградња – Уб“ доо, 

Чучуге, Уб - Чучуге бб 

Мат. бр. 07696728;  

ПИБ: 101349416;  

             Одговорно лице: Бојан Делибашић 

 

Партија бр. 3: Туцаник - ШГ “Сомбор” 
 

-    Процењена вредност: 18.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Уговорена вредност: 17.539.200,00 дин. (без ПДВ-а); 
 



 

 

Број примљених понуда: 4 

 

- Понуђена цена - највиша: 20.159.280,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена - најнижа: 17.539.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 17.848.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 17.539.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Партија бр. 6: Туцаник – ШГ “Банат” Панчево 
 

-    Процењена вредност: 1.898.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Уговорена вредност: 1.695.100,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

Број примљених понуда: 3 

 

- Понуђена цена - највиша: 2.070.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена - најнижа: 1.695.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.725.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.695.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- За партију бр. 5: Речни шљунак – ШГ “Банат” Панчево” , уговор је закључен са 

понуђачем: 
 

         „Хидро-база“ доо  

         Београд, Патриса Лумумбе 6 

         Мат. бр. 17259571;  

         ПИБ: 100207245  

  Одговорно лице: Милан Пекез 

 

-    Процењена вредност: 1.333.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Уговорена вредност: 1.230.000,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

Број примљених понуда: 1 

 

- Понуђена цена - највиша: 1.230.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена - најнижа: 1.230.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.230.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

      -     Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.230.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2017.  

Датум закључења уговора:  

- са понуђачем „Ravnaja trade“ д.о.о. -  23.03.2017; 

- са понуђачем „Хидро-база“ доо и „Нискоградња – Уб“ доо – 27.03.2017. 

 

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

закључења уговора. 

Основ за измену свих наведених уговора: 
Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности у 

складу са ЗЈН датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране.  

 

Особе за контакт:  

Милан Петричевић, дипл.инж.шум. - за партију бр. 2, тел. 062/800-4601, 

Иван Ђанић, дипл.инж.шум. -  за партију бр. 3, тел: 062/800-53-30,  

Милан Сучевић, маст.инж.шум.- за партијe бр. 5 и 6, тел: 063/514-184. 

 


