
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

 

На основу члана 55, 57. и члана 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. 

18/16, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 23.09.2016. 

године као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: 

ПРИКОЛИЦЕ 2016. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- приколице – 34223300 

- хидрауличне дизалице – 42413200. 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

уговори су закључени за партије:  2, 3 и 4. 

 

За партију бр. 2  - Приколица носивости до 4 тоне, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Мајевица – сервис“ д.о.о.  

Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123 

Мат. бр: 20360097 

ПИБ: 105349203 

Одговорно лице: Станко Мићановић 

 

Процењена вредност:  1.600.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.580.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 3.436.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 1.580.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 1.580.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                          – Најнижа: 1.580.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 3 – Нисконосећа приколица носивости до 40 тона, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„Schwarzmueller“ д.о.о. Добановци,  

Београд – Сурчин, Житна бр.  9 

Мат. бр: 17408780 

ПИБ: 101713597 

Одговорно лице: Дејан Јанковић 

 

 

 

 



 

 

 

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

Уговорена вредност: 4.861.300,60 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 6.854.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 4.861.300,60  дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 4.861.300,60 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                          – Најнижа: 4.861.300,60 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 4 – Приоклица шумска (за екипажу) носивости до 12 тона – са 

хидрауличном дизалицом,  уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Палфингер Србија“ д.о.о. 

Панчево, Утве Златокриле 9 

Мат. бр. 17595555  

ПИБ: 103682934 

Одговорно лице: Андреј Рустја 

 

Процењена вредност:  14.900.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 13.800.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена – Највиша: 14.899.562,51 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 10.580.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 13.800.000,00  дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         –  Најнижа: 13.800.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  28.11.2016. године. 

 

Датум закључења уговора: 

- за партије бр. 2 и 3: 04.01.2017.  

- за партију бр. 4: 09.01.2017. 

 

Период важења уговора: до испуњења 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. 

 

Контакт особе:   

мр Драган Плавшић, дипл.инж.шум- техничка питања, тел. 021/557-412; 

Милан Петричевић, дипл.инж.шум. – техничка питања, тел. 022/622-111; 

Милан Париповић, маш.инж. – техничка питанја, тел. 025/773-322; 

Винка Дрљача, дипл.правник,- правна питања, тел.  021/432-221; 

Слободанка Јелачић, дипл. ек. – економска питања, тел. 025/463-119 

 


