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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“ 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), након спроведеног отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 131, 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 22.01.2019. год. за 

јавну набавку услуга: ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ШУМАРСТВУ 2018. год.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- научно истраживачке услуге – 71351700  

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Број примљених понуда: по 1 понуда за сваку партију.  

 

Уговори су закључени за партије број: 1 и 2. 

 

За партију бр. 1 (Истраживачко развојни пројекат у шумарству: Заштита шума на подручју 

ЈП „Војводинашуме“), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“ 

Нови Сад, Антона Чехова 13д 

Мат. бр. 08865248;  

ПИБ: 104706702   

Одговорно лице: Саша Орловић 

 

- Процењена вредност: 3.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Уговорена вредност:  3.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- Понуђена цена - највиша: 3.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 3.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 3.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 3.300.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2 (Нормирање рада у шумарству са посебним освртом на избор оптималних 

технологија рада у ЈП „Војводинашуме“), уговор је закључен са понуђачем: 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  

Београд, Кнеза Вишеслава 1 

Мат. бр. 07009291;  

ПИБ: 101833051  

Одговорно лице: Ратко Ристић 

 

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

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

 

- Понуђена цена - највиша: 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена - најнижа: 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 
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- Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2019.  

 

Датум закључења наведених уговора:   

- са понуђачем „ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“, 

Нови Сад: 18.03.2019. год. 

- са понуђачем УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд: 

12.03.2019. год. 

                         

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

уговорних обавеза. 

 

Основ за измену наведених уговора: 

У складу са ЗЈН из нарочито оправданих и објективних околности, датих у писаном облику,  

уз сагласност обе уговорне стране. 

 

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

макс. 5% првобитно уговорене вредности.  

 

Дата је могућност продужења рока важности уговора, у случају да укупно наведене услуге нису 

реализоване у целости до истека рока важности уговора, а Купац има потребу за тим. 

 

Контакт особа:  

др Бојан Тубић, дипл.инж.шум. - председник комисије, тел: 021/431-144. 


