
 

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. 

125, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 02.02.2017. 

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

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 2016. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

Адаптација зграда-45262700 

Радови на реконструкцији-45454000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 2, 3 и 4. 

 

За партију бр. 2 – Адаптација просторија ШГ "Сомбор", уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Озеблин“ доо 

Ветерник, Миливоја Живановића 7 

Мат. бр. 08619662 

ПИБ: 101628108 

Одговорно лице: Илија Ђукић 

 

у заједичкој  понуди са: 

 

„Струја“ доо 

Ветерник, Новосадски пут 73 

 

Процењена вредност: 5.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  4.917.932,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена - највиша: 5.416.469,50 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа:  4.917.932,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 4.971.202,90 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 4.917.932,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

За партију бр. 3 – Реконструкција ловачке куће „Плавна“, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„Градња коп“ доо 

Ваљево,  Седлари бб 

Мат. бр. 56754270 

ПИБ: 104196199 

Одговорно лице: Живота Митровић 

 

 



 

Процењена вредност: 4.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  2.373.718,50 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена - највиша: 3.897.230,65 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа:  2.373.718,50 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 3.897.230,65 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 2.373.718,50 дин. (без ПДВ-а). 

 

 

За партију бр. 4 – Реконструкција крова у шумској механизацији Панчево – Зрењанин, 

уговор је закључен са понуђачем: 

 

СЗР „Пилана Кљајић“ 

Клек,  Веселина Маслеше 52 

Мат. бр. 61108700 

ПИБ: 105470788 

Одговорно лице: Горан Кљајић 

 

Процењена вредност: 1.300.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  1.121.740,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 7 

 

Понуђена цена - највиша: 3.185.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа:  1.121.740,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.121.740,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.121.740,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.03.2017. год. 

Датум закључења уговора:  

- са понуђачем „Озеблин“ доо Ветерник: 18.04.2017. год. 

- са понуђачима „Градња коп“ доо  Ваљево и СЗР „Пилана Кљајић“ Клек: 19.04.2017. год. 

 

 

Период важења уговора: до окончања уговорних обавеза. 

 

Измене и допуне Уговора могуће су уз сагласност обе уговорне стране, датих у писаном облику, 

у складу са ЗЈН.  

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета набавке до макс. 5% 

првобитно уговорене вредности, односно до макс. вредности утврђене чл. 39. ст. 1. ЗЈН. 

 

Особе за контакт: 

- Васо Рокнић, дипл.инж.шум. (техничка питања) - тел. 063/665-867; 

- Стево Кузмановић, дипл.инж.шум. (техничка питања) – тел. 063/104-6669; 

- Оливера Попов, дипл.ек. (економска питања) - тел. 013/342-899. 

 


