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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење 

понуда бр. 125, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

01.03.2019. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: 

Потрошни материјал за радионицу 2018. год. (II). 

 

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; 

- навратке – 44531600; 

- подлошке – 44532200. 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Уговори су закључени за партије број 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

 

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

клингерит, пуцвала и сл. и партију бр. 3: Браварски материјал (браве, катанци, кључеви, 

шарке и др.), уговор је закључен са понуђачем:  

 

СТР „АУТО ЂУРА“  

Панчево, Карађорђева 22 

МБ: 52499976; ПИБ: 101819418 

Одговорно лице: Ђурица Радованов 

 

Број примљених понуда:  

- За партију бр. 1: 2 (две) 

- За партију бр. 3: 4 (четири) 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 1 – 1.220.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –    458.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

-  

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 1 –    647.562,50 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –    173.010,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 1 –    956.675,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –    265.050,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 1 –    647.562,50 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –    173.010,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 1 –    956.675,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –    265.050,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 1 –     647.562,50 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 3 –     173.010,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

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

закључен са понуђачем: 

 

„ЈАСТЕБ“ доо 

Нови Сад, Илије Гарашанина 7 

МБ: 08375402; ПИБ: 100450624 

Одговорно лице: Борислав Бојић 

 

Број примљених понуда: 7 (седам) 

 

Процењена вредност: 1.385.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  1.166.750,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 1.541.008,60 дин. (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 1.057.426,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 1.262.305,00  дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 1.166.750,00  дин. (без ПДВ-а); 

 

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

 

„ЛАМПОНЕ“ доо 

Бачки Петровац, Индустријска зона бб 

МБ: 08625425; ПИБ: 100456172  

Одговорно лице: Зоран Малинић 

 

Број примљених понуда: 6 (шест) 

 

Процењена вредност:  557.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   388.620,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 504.150,00 дин. (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 388.620,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 504.150,00  дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 388.620,00  дин. (без ПДВ-а); 
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За партију бр. 5: Вијачна роба (вијци, навратке и подлошке), уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„ЦЕНТРАЛ-МЕТАЛ“  

Ваљево, Старине Новака 21 

МБ: 63257869; ПИБ: 108159511  

Одговорно лице: Никола Ђурић 

 

Број примљених понуда: 5 (пет) 

 

Процењена вредност: 1.439.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:     913.530,28 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 1.820.836,98 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа:    913.530,28 дин (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 1.046.991,60  дин (без ПДВ-а); 

- Најнижа:    913.530,28  дин (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 6: Материјал за аутогено заваривање,  уговор је  закључен са понуђачем: 

 

„VIP GROUP“ доо 

Сомбор, Филипа Кљајића 65 

МБ: 08762619; ПИБ: 100609212  

Одговорно лице: Милан Вучковић 

 

Број примљених понуда: 6 (шест) 

 

Процењена вредност: 302.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   204.131,00 дин.  (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 235.940,00 дин. (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 154.164,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 235.940,00  дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 204.131,00  дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.04.2019. год. 

 

Датум закључења уговора:   

- са понуђачем „ЈАСТРЕБ“ доо Нови Сад: 21.05.2019. год. 

      - са понуђачем „ЛАМПОНЕ“ доо Бачки Петровац: 22.05.2019. год. 

- са понуђачем   СТР „АУТО ЂУРА“ Панчево, „ЦЕНТРАЛ-МЕТАЛ“ Ваљево и  

  „VIP GROUP“ Сомбор: 24.05.2019. год. 
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Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора, а најдуже до испуњења 

уговорних обавеза. 

 

Основ за измену 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, у складу са ЗЈН. 

  

Дата је  могућост продужења рока важности уговора, у случају да роба није испоручена у 

целости, а Купац има потребу за тим. 

 

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

макс. 5% од вредности  првобитно закљученог уговора..  

 

Особа за контакт:  

Владимир Пераћ, дипл.инж.шум. - председник комисије, тел: 022/725-519. 

 

 

  


