
 

 

Назив и адреса наручиоца:ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО 

 И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Врста наручиоца: Просвета и наука 

Интернет страница наручиоца: www ilfe.org 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 92/2016-2 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 92/2016-2 

Опис предмета набавке: Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством (77230000) 

Процењена вредност јавне набавке: 1.965.000(без ПДВ-а). 

Назив партије Процењена вредност партије 

1. Кошење корова ручно у младим засадима ЕА тополе и 

црног ораха са прскањем ручно 
790.000 

2. Кошење корова ручно, у засаду дивље трешње у 

околини насеља Моловин и у засаду букве НП Фрушка 

гора 

125.000 

3. Окопавање садница топола, храста и осталих врста у  

расаднику са кошењем корова и плевљењем 
340.000 

4. Окопавање садница топола и поправка тањирастог 

удубљења  у новооснованом засаду огледног добра, са 

заливањем 

380.000 

5:  Закидање заперака на садницама топола 330.000 

 

Уговорена вредност јавне набавке: 1.570.575,00 динара (без ПДВ-а); 1.884.690,00 са ПДВ 

Назив партије без ПДВ-а са ПДВ 

1. Кошење корова ручно у младим засадима ЕА тополе и 

црног ораха са прскањем ручно 
607.620,00 729.144 

2. Кошење корова ручно, у засаду дивље трешње у 

околини насеља Моловин и у засаду букве НП Фрушка 

гора 

56.500,00 67.800,00 

3. Окопавање садница топола, храста и осталих врста у  

расаднику са кошењем корова и плевљењем 
308.000,00 369.600,00 



 

 

4. Окопавање садница топола и поправка тањирастог 

удубљења  у новооснованом засаду огледног добра, са 

заливањем 

310.455,00 372.546,00 

5:  Закидање заперака на садницама топола 288.000,00 345.600,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 4 (четири) 

Назив партије 
Најнижа 

понуђена цена 

Највиша 

понуђена цена 

1. Кошење корова ручно у младим засадима ЕА тополе и 

црног ораха са прскањем ручно 
607.620,00 672.748,00 

2. Кошење корова ручно, у засаду дивље трешње у 

околини насеља Моловин и у засаду букве НП Фрушка 

гора 

56.500,00 118.000,00 

3. Окопавање садница топола, храста и осталих врста у  

расаднику са кошењем корова и плевљењем 
308.000,00 904.400,00 

4. Окопавање садница топола и поправка тањирастог 

удубљења  у новооснованом засаду огледног добра, са 

заливањем 

310.455,00 446.000,00 

5:  Закидање заперака на садницама топола 288.000,00 840.000,00 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  ------------------------------------ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.04.2016. година 

Датум закључења уговора: 26.04.2016. године 

Основни подаци о добављачу:  

партија 1- З.Т.К.Р.“ХОРИЗОНТ, 22400 Рума, ул. 8. Марта бр.19  

партија 2 - З.Т.К.Р.“ХОРИЗОНТ, 22400 Рума, ул. 8. Марта бр.19  

партија 3 - РАВНИ БУЉИМ ДОО , 21243 Ковиљ, Пролетерска 7 

партија 4 - GRENNLAND KOMAROV DOO, 21000 Нови Сад, Олге Петров 28 

партија 5 - GRENNLAND KOMAROV DOO, 21000 Нови Сад, Олге Петров 28 

 

Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза 



 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  ---------------------------------------------- 

Лице за контакт: Зоран Новчић, мастер. дипл.инг ; zoran.novcic68@gmail.com 

 


