
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012 , 14/2015 и 68/2015) 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

JКП Чока 

23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5 

објављује 

 

OБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1.          Назив, адреса и интернет страница наручиоца: - ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА   PIB 101417500 мат. бр. 08148058 

Адреса: 23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5  Интернет страница: coka. 

jkp. rs.  

2.          Врста наручиоца - јавно предузеће  

        3.  За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речиника набавке – ЈЕДАН НОВИ ТРАКТОР СА КАБИНОМ“ У Плану набавке ЈКП Чока 

набавка jе предвиђена под редним бројем  1.1.9. Предмет јавне набавке мале вредности 

број 8/2015 је набавка добара: „једног новог трактора  : OРН 16700000 – трактори.               

        4. За радове - природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова,  ознака из класификације делатности,  назив и ознака из 

општег речника набавке - нису вршени радови.  

5. Уговорена вредност – укупна вредност без ПДВ-а износи 4.138.585,40 динара 

,а вредност понуде са ПДВ-ом износи 4.966.302,48  динара.  

6. Критеријум за доделу уговора - економски најповољнија понуда. 

7. Број примљених понуда – четири. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена – највиша понуђена цена без ПДВ-а 

износи  4.617.000,00 динара ,а најнижа понуђена цена без ПДВ-а износи 

3.932.000,00 динара. 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда највиша 

понуђена цена без ПДВ-а износи  4.617.000,00 динара ,а најнижа понуђена 

цена без ПДВ-а износи 3.932.000,00 динара. 



10.    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача – 

нема подизвођача.  

11.      Датум доношења одлуке о додели уговора – 10.12.2015. године.  

12.      Датум закључења уговора – 22.12.2015. године.  

13.   Основни подаци о добављачу: “ „Агро цесла“ Д.О.О. из Руменке ул. 

Руменачки пут  бр. 5  ПИБ 102764816  мат. бр. 08783349.     

14.        Период важења уговора –  од дана закључења уговора до испоруке 

ЈЕДНОГ НОВОГ ТРАКТОРА СА КАБИНОМ.    

15.        Околности које представљају основ за измену уговора -објективне 

оправдане околности – или неки случајеви више силе. 

 

Дел. бр. 1759 од дана 23.12.2015. године                                                  

 

                                                                     Наручилац ЈКП Чока 

                               МП                                                   Директор  

                                                                                   Оноди Ибољка 

 

 

 


