
   

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

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. 

138/17, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 20.03.2018. 

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

Аутобуси 2017. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Аутобуси и минибусеви – 34121000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије: 1 и 2 . 

 

За партију бр. 1: Аутобус,  уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Икарбус“ АД  

Београд-Земун, Аутопут 24  

Мат. бр. 07739494; ПИБ: 100001628 

Одговорно лице: Александар Вићентић 

 

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

Уговорена вредност: 16.180.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена – Највиша:  16.180.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                          –  Најнижа: 16.180.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда  – Највиша:  16.180.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        –  Најнижа:  16.180.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 2: Комбибус, уговор је закључен са понуђачем: 

 

Auto MG „Commerce“ д.о.о. 

Ниш, Стари пут БГ- Ниш бб 

Мат. бр. 06958303; ПИБ: 101531376 

Одговорно лице: Милоје Грујовић 

 

Процењена вредност:  5.400.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 5.200.000,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена – Највиша: 5.265.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 5.200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша: 5.265.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                        –  Најнижа: 5.200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 



 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  07.05.2018. године. 

 

Датум закључења уговора:  

Са понуђачем „Икарбус“ АД Београд-Земун: 25.05.2018. године 

Са  понуђачем  Auto MG„Commerce“ доо Београд: 28.05.2018. године 

 

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

закључења уговора. 

 

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

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

  

Контакт особа:   

Живан Жупунски, дипл.инж.шум. – тел. 062/800-4511; 


