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 ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученoм уговору 
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), 

након спровођења поступка јавне набавке мале вредности услуга: Израда програма управљања 

рибарским подручјима 2018. год. по позиву за подношење понуда бр. 26, објављеном на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 21.05.2018. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- Услуге управљања природним ресурсима или услуге планирања стратегије очувања 

природних ресурса  - 90712400 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

 

Уговори су закључени за партије број: 1, 2 и 3. 

 

Број примљених понуда: по 1 понуда за сваку партију. 

За партију бр. 1: Програм управљања рибарским подручјем „Лабудово окно“ за период 

2020-2029,  уговор је закључен са понуђачем:  

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - „БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ“  

Београд, Студентски трг 16   

Мат. бр. 07048599 ; ПИБ: 100043776 

Одговорно лице: проф. др. Жељко Томановић 

 

Процењена вредност:  1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:      600.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена: 

Највиша: 600.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа: 600.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша: 600.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа: 600.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2: Програм управљања рибарским подручјем „Ковиљско – петроварадински 

рит“ за период 2020-2029 и партију бр. 3: Мониторинг и измене и допуне програма 

управљања рибарским подручјем „Горње Подунавље“ за период 2012-2021, уговори су 

закључени са понуђачем:  

 

„ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ“  

Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3   

Мат. бр. 08104620; ПИБ: 101635863 

Одговорно лице: др Милица Павков Хрвојевић 

 

- Процењена вредност:  

- За партију бр.  2 – 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 – 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Уговорена вредност:  

- За партију бр.  2 –   749.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 –   680.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр.  2 –   749.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 –   680.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  2 –   749.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 –   680.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  2 –   749.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 –   680.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  2 –  749.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  3 –  680.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  11.06.2018. 

 

Датум закључења уговора:  

 

-  са понуђачем: „ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ“ Нови Сад: 04.07.2018. год.  

-  са понуђачем: „УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ“ 

                              Београд: 02.07.2018. год. 

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

закључења уговора. 

 

Основ за измену уговора: 

Уз писану сагласност обе уговорне стране и ЗЈН,  из објективно насталих околности и у складу са 

ЗЈН. Дата је могућност продужења рока важности уговора, уз потребу закључења анекса уговора. 

 

Контакт особe:  

др Миљан Велојић, дипл.инж.шум. – тел. 021/431-144 


