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 ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

 

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, по позиву за подношење понуда бр. 

116, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.12.2018. 

год. за јавну набавку малих вредности добара: САДНИЦЕ И РЕЗНИЦЕ 2018. год. (II) 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- саднице – 03451100; 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена. 

 

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

 

За партију бр. 1 (Саднице тополе – ШУ „Панчево“), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„МИЧЕЛИНИ“ ДОО 

Ваљево, Рајковачка 17 

Мат. бр. 06240178; ПИБ: 101492810  

Одговорно лице: Чедомир Јевтић 

 

Број примљених понуда: две (2) 

 

Процењена вредност: 1.080.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  1.080.000,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 1.400.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 1.080.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 1.080.000,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.080.000,00  дин (без ПДВ-а); 

 

 

За партију бр. 2 (Саднице тополе – ШУ „Ковин"), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„AGRO ECO BEL“ ДОО 

Бела Црква, Војске Југославије 35 

Мат. бр. 20740205; ПИБ: 107091979 

Одговорно лице: Жива Петровић 

 

Број примљених понуда: три (3) 

 

Процењена вредност: 590.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  588.500,00 дин.  (без ПДВ-а);  
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Понуђена цена: 

 - Највиша: 682.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 588.500,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 588.500,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 588.500,00  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 3 (Саднице клонске тополе – ШГ „Сомбор“), уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДУНАВ“ АД 

Бачка Паланка, Трг Братства и јединства 21 

Мат. бр. 08760225; ПИБ: 101755354 

Одговорно лице: Милорад Милетић 

 

Број примљених понуда: три (3) 

 

Процењена вредност: 520.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  440.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 640.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 440.000,00 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 440.000,00  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 440.000,00  дин (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. год. 

 

Датум закључења уговора:   

- са понуђачем „Мичелини“ доо - 17.01.2019; 

- са понуђачем „AGRO ECO BEL“ доо – 18.01.2019; 

- са понуђачем ВД „Дунав“ ад – 21.01.2019. 

 

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

закључења уговора. 

 

Основ за измену уговора: 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности 

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

 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Контак  

мр Горан Вучетић, дипл.инж.шум. - председник комисије, тел: 013/342-899. 


