
 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

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

124, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.01.2017. 

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

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА  2016. године (II) 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

- радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, грађевина 

повезаних са превозом - 45213000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

За партију бр. 1: Изградња настрешнице за возила у Шумској механизацији ШГ 

„Сремска Митровица“,  уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Техноплан 014“ доо 

Ваљево, Шеста личка 40/а; 

Мат. бр. 20607840; 

ПИБ: 106467505; 

Одговорно лице: Дарко Кулинчевић 

 

Процењена вредност:  10.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:   8.057.489,33 дин. (без ПДВ-а) и то: 

 

Број примљених понуда: 11 

 

Понуђена цена - највиша: 12.921.936,72 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа:    4.457.935,50 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 9.810.174,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  8.057.489,33 дин. (без ПДВ-а). 

 

За партију бр. 2: Изградња трафо станице за Ловачку кућу „Плавна“, уговор је закључен 

са понуђачем: 

 

„ГАТ“ д.о.о 

Нови Сад, Бул. ослобођења 30а 

Мат. бр. 08311137; 

ПИБ: 100447637; 

Одговорно лице: Дејан Слијепчевић 

 
Процењена вредност:  2.500.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.482.470,00 дин. (без ПДВ-а) и то: 

 

Број примљених понуда: 1 

 

 

 



 

 

Понуђена цена - највиша: 1.482.470,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена – најнижа: 1.482.470,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.482.470,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – најнижа: 1.482.470,00 дин. (без ПДВ-а). 

 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2017.  

Датум закључења уговора:  

- За парт. 1 - 24.03.2017. 

- За парт. 2 - 29.03.2017. 

 

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

закључења уговора. 

 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности, 

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

   

Особе за контакт: 

- за партију број 1: Милан Петричевић, дипл.инж.шум. - тел. (022) 600-517; 

- за партију број 2: Стево Кузмановић, дипл.инж.шум. – тел. (021) 557-406.    

 

 


