
 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење 

о закљученим уговорима 

 

На основу члана 57. став 2. и члана 116. став 1 Закона о јавним набвкама („Сл. гл. РС“ 124/12, 

14/15, 68/15), након спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понудa по чл. 36. ст. 1. тч. 1. ЗЈН (ЈН 131/17), по претходно спроведеном  

отвореном поступку по позиву за подношење понуда бр. 42 објављеном на Порталу јавних 

набаваки и интернет страници наручиоца дана 06.09.2017. године, као и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и базе прописа, за јавну набавку радова: Адаптације и 

реконструкције објеката 2017. год. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- адаптација зграда 45262700; 

- радови на реконструкцији 45454000; 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 3 и 4. 

За партију бр. 1 - Реконструкција ловачке куће „Каракуша“ и партију бр. 3 - Адаптација 

зграде ШУ „Купиново“, уговор је закључен са понуђачем: 

„Шипурске ливаде“ 

Шабац, Косте  Абрашевића бб 

Мат. бр. 50250474; ПИБ: 100126025; 

Одговорно лице: Десанка Савић - предузетник 

 

Процењена вредност: 

- за партију бр. 1: 1.500.000 дин (без ПДВ-а); 

- за партију бр. 3: 2.000.000 дин (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност: 

- за партију бр. 1:    966.933 

- за партију бр. 3: 1.999.420 

 

Број примљених понуда: 4 

Понуђена цена 

Највиша:  

- за  партију 1: 1.494.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

- за  партију 3: 2.795.750,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Најнижа: 

- за партију 1:    976.700,00 дин. (без ПДВ-а) 

- за партију 3:  1.999.420,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 

- за партију 1:    976.700,00 дин. (без ПДВ-а) 

- за партију 3: 1.999.420,00 дин. (без ПДВ-а) 

 



 

 

Најнижа: 

- за партију 1:     966.933,00 дин. (без ПДВ-а) 

- за партију 3:  1.999.420,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 4 - Реконструкција устава на рибњаку, уговор је закључен са понуђачем:  

„ГРАДЊА-КОП“ 

Непричава – Лајковац, Непричава бб 

МБ: 56754270; ПИБ: 104196199; 

Одговорно лице: Живота Митровић - предузетник 

 

Процењена вредност: 200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 147.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 1 

 

    Понуђена цена 

    Највиша: 147.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

     Најнижа: 147.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Највиша:  147.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Најнижа:  147.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 12.03.2018. 

Датум закључења уговора: 28.03.2018. 

Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза, а најдуже годину дана од 

дана закључења уговора. 

Измене и допуне уговора су могуће само из нарочито оправданх и објективних околности 

датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране. 

Дата је  могућост продужења рока важности уговора, у случају потребе реализације 

неизвршених радова за којима Наручилац и даље има потребу. 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене 

набавке до макс. 5% првобитно уговорене вредности. 

 

Контакт:  

- Жељко Рукавина, дипл.инж.шум -  председник  комисије, тел.  022/622-111. 


