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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 спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 56, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.10.2020. год., за 

јавну набавку добара: Приколице 2020. год.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- Истоварне приколице за пољопривредне намене – 16520000; 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

 

Уговори су закључени за партије бр. 1 и 2. 

 

За партију бр. 1: Приколица шумска (за екипажу) носивости 16-18 тона - са хидрауличном 

дизалицом, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ПРОФИ КМЕТ“ доо 

Вранско,  Чепље 12б  

Словенија 

Мат. бр. 2195194000; ПИБ: 86299921   

Одговорно лице: Жига Вох 

 

Процењена вредност: 4.100.000,00 дин.  (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност: 33.796,10 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан отварања понуда 

износи 3.973.819,79 (без ПДВ-а);  

 

Број примљених понуда:  2 (две) 

 

Понуђена цена: 

 - Највиша: 3.973.819,79 дин (без ПДВ-а); 

 - Најнижа: 3.820.000,00 дин (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   

- Највиша: 3.973.819,79 дин. (без ПДВ-а); 

- Најнижа: 3.973.819,79 дин. (без ПДВ-а); 

  

За партију бр. 2: Тракторска приколица носивости 5 тона – двоосовинска, уговор је 

закључен са понуђачем:  

 

„АГРОСТАНДАРД “ доо 

Нови Сад, Аугуста Цесарца 18 

Мат.бр. 20751894; ПИБ: 107186778 

Одговорно лице:  Милан Костић 

Процењена вредност:  650.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   645.250,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Понуђена цена: 

Највиша и најнижа:  645.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша и најнижа:  645.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.12.2020. год. 

 

Датум закључења уговора:  

- за партију бр. 1: 26.01.2021; 

- за партију бр. 2: 25.01.2021. 

 

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

уговорних обавеза. 

 

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.  
 

Контакт особа:  

Предраг Мирић, маст.инж.шум. - председник комисије  

еe-mail: mpredrag@sgsombor.co.rs   

 

mailto:mpredrag@sgsombor.co.rs

