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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 
 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

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. 

85/17, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 04.10.2017. 

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

Потрошни материјал за радионицу 2017. године, 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- средства за лепљење – 24911200; 

- крпе за чишћење – 39525800; 

- материјал за заваривање – 44315200; 

- ексери – 44192200; 

- браве, кључеви и шарке – 44520000; 

- навртке – 44531600; 

- подлошке – 44532200; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

 

За партију бр. 1 – Потрошни материјал за машинску радионицу: лепила, силикони, пасте, 

клингерит, пуцвала и слично, уговор је закључен са понуђачем: 

 

ТП „ПОЉОАУТО“ д.о.о.  

Шид, Вука Караџића 34 

МБ: 08191867;   ПИБ: 100928891; 

Одговорно лице: Владимир Цвијетић 

 

Процењена вредност:  1.030.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:    689.490,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена:         Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 1.445.484,39 дин. (без ПДВ-а);                  - Највиша: 689.490,00 дин. (без ПДВ-а);     

- Најнижа:    689.490,00 дин. (без ПДВ-а);                  - Најнижа: 689.490,00 дин. (без ПДВ-а);            

 

За партију бр. 2 – Потрошни материјал за сечење, брушење и заваривање, уговор је 

закључен са понуђачем: 

 

„ОМНИ ПРОМЕТ“ д.о.о.  

Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 174а 

МБ: 06178952;   ПИБ: 100009013;      

Одговорно лице: Жељко Дамјановић 



2 

 

 

 

Процењена вредност:  1.420.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:    985.111,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена:         Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 1.077.505,00 дин. (без ПДВ-а);                - Највиша: 1.077.505,00 дин. (без ПДВ-а);                   

- Најнижа:    985.111,00 дин. (без ПДВ-а);                - Најнижа:    985.111,00 дин. (без ПДВ-а);                      

 

 

За партију бр. 3 – Браварски материјал (браве, катанци, кључеви, шарке и др.), уговор је 

закључен са понуђачем: 

 

„ПЕДАЛА“ д.о.о.  

Нови Сад, Павлека Мишкина 14 

МБ: 08741719;   ПИБ: 100457495; 

Одговорно лице: Дејан Цветковић 

 

Процењена вредност:  355.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  171.345,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена:         Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 218.310,00 дин. (без ПДВ-а);                - Највиша: 218.310,00 дин. (без ПДВ-а);                 

- Најнижа: 171.345,00 дин. (без ПДВ-а);                - Најнижа: 171.345,00 дин. (без ПДВ-а);                                      

 

 

За партију бр. 4 – Ексери, уговор је закључен са понуђачем: 

 

ТП „ЛАМПОНЕ“ д.о.о.  

Бачки Петровац, Индустријска зона бб 

МБ: 08625425;   ПИБ: 100456172; 

Одговорно лице: Зоран Малинић 

 

Процењена вредност:  1.007.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:   246.455,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Понуђена цена:         Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 287.185,00 дин. (без ПДВ-а);                - Највиша: 287.185,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 246.455,00 дин. (без ПДВ-а);                - Најнижа: 246.455,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

За партију бр. 5 – Вијачна роба: вијци, навртке и подлошке, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ЈАСТРЕБ“ д.о.о.  

Нови Сад, Илије Гарашанина 7 

МБ: 08375402;   ПИБ: 100450624; 

Одговорно лице: Жаклина Бојић 
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Процењена вредност:  1.312.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 1.300.341,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена:         Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 1.639.805,90 дин. (без ПДВ-а);                - Највиша: 1.300.341,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.100.290,00 дин. (без ПДВ-а);                - Најнижа: 1.300.341,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  30.11.2017. године. 

 

Датум закључења уговора: 05.01.2018. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

Измене и допуне наведених уговора:  

Дата је могућност продужења рока важности уговора у случају да уговор није потрошен  у 

целости, а наручилац има и даље има потребу за уговореним добрима, као и из нарочито 

оправданих и објективних околности, датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне 

стране, у складу са ЗЈН.  

 

 

Контакт особа:  

Радован Марић, дипл.инж.шум. -  председник комисије, тел. 063/514-613 

 

 

 

 


