
 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученом уговору 

 

На основу члана 57. став 2. и члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), након спровођења преговарачког поступка са објављивањем 

позива за подношење понуд по чл. 35. ст. 1. тч. 1. ЗЈН (ЈН 68/17), по претходно спроведеном  

отвореном поступку по позиву за подношење понуда бр. 19, објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана 16.05.2017. год. као и на Порталу службених 

гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: ПЛОЧИЦЕ (пластичне) И ПРОПРАТНИ 

АЛАТ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРУПАЦА 2017. год. – по партијама, 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- производи од пластичних маса -  19520000 

- плочице  -  44111700 

- нумератори  -  30192152 

- чекићи  - 44512300 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 3, 4 и 5. 

 

Број примљених понуда: по 1, за сваку партију. 

 

- За партију бр. 3 и бр. 4,  уговор је закључен са понуђачем: 
 

„ИНОП“ д.о.о. 

Шабац, Гаврила Принципа бб 

Мат. бр. 17049313; 

       ПИБ: 100126365; 

Одговорно лице: Љупко Мијатовић 

 

- партија бр. 3  (нумератор – колоброј): 

 

-    Процењена вредност:   85.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Уговорена вредност:  84.996,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

- Понуђена цена - највиша: 84.996,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 84.996,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 84.996,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 84.996,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- партија бр. 4 (Пластични клинови): 
 

- Процењена вредност:  240.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

       - Уговорена вредност: 239.940,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

- Понуђена цена - највиша: 239.940,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 239.940,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 239.940,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 239.940,00 дин. (без ПДВ-а); 



 

 

 

- За партију бр. 5 (Плочице за привредни риболов), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ТЕХНОПЛАСТ“ д.о.о.  

Београд – Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 159      

Мат. бр. 17544969; 

ПИБ: 103360324; 

Одговорно лице: Слободан Керечки 

 

Процењена вредност:  280.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 Уговорена вредност: 278.574,00 дин. (без ПДВ-а); 
 

- Понуђена цена - највиша: 278.574,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 278.574,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 278.574,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 278.574,00 дин. (без ПДВ- 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  07.09.2017.  

Датум закључења уговора:  

- са понуђачем „ТЕХНОПЛАСТ“ д.о.о. - 27.09.2017. 

са понуђачем „ИНОП“ д.о.о. - 29.09.2017. 

-  

Период важења уговора: до окончања 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.  


