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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: Стручни надзор на 

извођењу радова 2018. год. по позиву за подношење понуда бр. 46, објављеном на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.06.2018. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке 

- услуге грађевинског надзора  - 71520000; 

- услуге надзора на градилишту – 71521000; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

 

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

 

Број примљених понуда: по 3 понуде за сваку партију. 

 

За партију бр. 1: Стручни надзор и контрола на извођењу радова на изградњи шумског 

пута „Дубоки Јендек“ Апатин и партију бр. 2: Стручни надзор и контрола на извођењу 

радова на изградњи шумског пута „Штрбац-Козара“ Бачки Моноштор, уговор је 

закључен са понуђачем:  

 

„ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПУТНИ ЦЕНТАР“ доо  

Нови Сад, Ђакона Авакума 42   

Мат. бр. 20716029; ПИБ: 106971502; 

Одговорно лице: Рајко Митровић 

 

- Процењена вредност:  

- За партију бр.  1  - 340.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  390.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр.  1 –  130.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  140.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр.  1 – 1.662.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 – 1.662.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  1 –  130.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  140.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  1 –  280.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  325.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  1 –  130.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  140.000,00 дин. (без ПДВ-а); 
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За партију бр. 3: Стручни надзор и контрола на извођењу радова на изградњи шумског 

пута „Тамиш плажа – 19 одељење, уговор је закључен са понуђачем:  

 

Архитектонско грађевинска радња за консултације и технички пријем 

„КОНСАЛТИНГ ГРАДЊА“ Аранђеловац, Мишарска 50   

Мат. бр. 64179217; ПИБ: 109449061 

Одговорно лице: Милош Марковић 

 

Процењена вредност: 400.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  187.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена: 

Највиша: 1.454.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:    187.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша: 200.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа: 187.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  27.06.2018. 

 

Датум закључења уговора: 

- са понуђачем „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПУТНИ ЦЕНТАР“ доо Нови Сад: 12.07.2018; 

- са понуђачем Архитектонско грађевинска радња за консултације и технички пријем 

„КОНСАЛТИНГ ГРАДЊА“ Аранђеловац: 17.07.2018.  
 

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, из објективно насталих околности и у складу са ЗЈН.  

 

Контакт особа:  

Ђорђе Луткић, дипл.инж.шум. – председник комисије, тел. 062/800-53-33  


