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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 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

14/2012  и 68/2015), након спровођења преговарачког поступка са објављивањем позива за 

поношење понуда по чл. 35. ст. 1. тч. 1. ЗЈН (ЈН бр. 49/20), по претходно спроведеном а 

отвореном поступку по позиву за подношење понуда бр. 25, објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца, дана 05.03.2020. год. као и на Порталу службених 

гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: Кукуруз 2020. год. (за потребе ШГ 

„Банат“ Панчево) 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- кукуруз – 03211200 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Број примљених понуда: по 1 понуда за сваку наведену партију 

 

Уговори су закључени за партије бр. 1 и 2. 

 

За партију бр. 1: Кукуруз у клипу – ШУ „Вршац“ Стовариште, уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

ПГ „Марган Александар“ 

Делиблато, Паје Маргановића 76 

МБ: 1005982860003; ПИБ: 802336004014 

Одговорно лице: Александар Марган 

 

Процењена вредност: 900.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност: 775.000 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена – највиша и најнижа: 775.000 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша и најнижа: 775.000 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 2: Кукуруз у клипу - „Драгићев хат“ Дубовац, уговор  је закључен са 

понуђачем: 

 

ПГ „ЛАЗАР РАКИЏИЋ“ 

Гај, Саве Јакова 87 

МБ: 0804948862508; ПИБ: 802328000919 

Одговорно лице: Лазар Ракиџић 

 

Процењена вредност:  720.000 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност: 680.000 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена - највиша и најнижа: 680.000 дин. (без ПДВ-а) 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша и најнижа: 680.000 дин. (без ПДВ-а) 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.06.2020.год. 

 

Датум закључења уговора: 10.06.2020. год. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

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. 

 

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

макс. 5% укупне вредности  првобитно закљученог уговора.  

 

Контакт особа:   

Јадранка Вујић, дипл.инж.шум. - председник комисије, тел. 013/342-899. 

 

 

  


