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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 отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 1, 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 23.02.2017. год. као и 

на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара:  

Коришћење шума 2018. год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- шумарске услуге  - 77200000 

- услуге сече шума - 77210000 

- услуге повезане са сечом шума – 77211000 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

Уговори су закључени за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 и 

21. 

 

За партије бр. 1: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево – ШУ 

„Зрењанин“ и ШУ „Б.Карловац I“), бр. 2: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ 

„Банат“ Панчево – ШУ „Зрењанин“ и ШУ „Б.Карловац II“), бр. 3: (Сеча и израда дрвних 

сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево – ШУ „Опово“ и ШУ „Ковин“), бр. 4: (Сеча и 

израда дрвних сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево  - ШУ „Вршац“), бр. 10:  

(Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево – ШУ „Зрењанин“, ШУ 

„Панчево“ и ШУ „Ковин“) и бр. 20: (Остале услуге на коришћењу шума за потребе ШГ 

„Банат“ Панчево),  уговори су закључени са понуђачем: 

 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. 

Ваљево, Рајковачка 17 

Мат. бр. 06240178; ПИБ: 101492810 

Одговорна особа: Чедомир Јевтић 

 

Процењена вредност:  

 

- За партију бр.   1 –  13.344.655,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   2 –  12.844.095,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   3 –  18.699.995,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   4 –  20.416.185,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 10 –    4.572.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 20 –    5.211.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

 

- За партију бр.   1 –   13.332.835,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   2 –   12.831.460,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   3 –   18.672.090,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   4 –   20.362.965,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 10 –     4.572.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 20 –     5.211.800,00 дин. (без ПДВ-а); 
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- Број примљених понуда: по 1 (једна), за сваку партију 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр.   1 –  13.332.835,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   2 –  12.831.460,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   3 –  18.672.090,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   4 –  20.362.965,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 10 –    4.572.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 20 –    5.211.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.   1 –  13.332.835,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   2 –  12.831.460,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   3 –  18.672.090,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   4 –  20.362.965,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 10 –    4.572.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 20 –    5.211.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.   1 –  13.332.835,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   2 –  12.831.460,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   3 –  18.672.090,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   4 –  20.362.965,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 10 –    4.572.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 20 –    5.211.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.   1 –  13.332.835,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   2 –  12.831.460,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   3 –  18.672.090,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   4 –  20.362.965,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 10 –    4.572.500,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 20 –    5.211.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партије бр. 5: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ „Сомбор I“ Сомбор) и  

бр. 6: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ „Сомбор II“ Сомбор), уговори су 

закључени са понуђачем: 

 

„ГЛОГИЋ“ д.о.о. 

Пригревица, Сончарска 8 

МБ: 64746359; ПИБ: 110231947; 

Одговорна особа: Радислав Павловић 

 

Процењена вредност:  

 

- За партију бр. 5 –  7.846.828,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –  7.849.454,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

 

- За партију бр. 5 –  7.832.715,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –  7.821.520,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Број примљених понуда: по 1 (једна), за сваку партију 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 5 –  7.832.715,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –  7.821.520,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 5 –  7.832.715,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –  7.821.520,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 5 –  7.832.715,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –  7.821.520,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 5 –  7.832.715,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 6 –  7.821.520,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партије бр. 7: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ „Нови Сад“ Нови Сад – 

ШУ „Плавна“), бр 8: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ „Нови Сад“ Нови 

Сад – ШУ „Б.Паланка“ и ШУ „Бегеч“), бр. 9: (Сеча и израда дрвних сортимената за потребе 

ШГ „Сремска Митровица“ – ШУ „Вишњићево“), бр. 16: (Привлачење просторног метарског 

дрвета за потребе ШГ „Нови Сад“ – ШУ „Тител“, Тител, ШУ „Б.Паланка“, Б.Паланка, ШУ 

„Бегеч“ Бегеч), бр. 19: (Остале услуге на коришћењу шума за потребе ШГ „Нови Сад“), и бр. 

21: (Остале услуге на коришћењу шума за потребе ШГ „Сремска Митровица“),  уговори су 

закључени са понуђачем: 

 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. 

Ковиљ, Пролетерска 7 

МБ: 08688494; ПИБ: 100723392 

Заступник: Рајко Николић 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр.   7 –  4.379.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   8 –  4.590.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   9 –  3.361.680,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 16 –  8.119.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 19 –  9.653.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 21 –  1.900.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр.   7 –  4.335.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   8 –  4.498.230,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   9 –  3.312.960,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 16 –  8.119.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 19 –  9.653.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 21 –  1.899.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Број примљених понуда: по 1 (једна), за сваку партију 
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Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр.   7 –  4.335.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   8 –  4.498.230,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   9 –  3.312.960,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 16 –  8.119.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 19 –  9.653.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 21 –  1.899.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.   7 –  4.335.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   8 –  4.498.230,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   9 –  3.312.960,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 16 –  8.119.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 19 –  9.653.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 21 –  1.899.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.   7 –  4.335.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   8 –  4.498.230,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   9 –  3.312.960,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 16 –  8.119.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 19 –  9.653.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 21 –  1.899.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.   7 –  4.335.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   8 –  4.498.230,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.   9 –  3.312.960,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 16 –  8.119.200,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 19 –  9.653.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 21 –  1.899.800,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

За партију бр. 11: (Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево – ШУ 

„Ковин I“, Ковин), бр 13: (Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево 

– ШУ „Б.Карловац I“, Б. Карловац), бр. 14: (Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ 

„Банат“ Панчево – ШУ „Б. Карловац II“, Б. Карловац), уговори су закључени са понуђачем: 

 

„ВЕКА ВАЛМЕТ“  д.о.о. 

Ченеј, Немановци 39 

Мат. бр. 20588179; ПИБ: 106376432 

Одговорна особа: Дејан Ћора 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 11 –  4.227.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 13 –  4.637.100,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 14 –  4.726.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 11 –  4.211.348,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 13 –  4.615.698,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 14 –  4.704.984,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Број примљених понуда:  по 1 (једна), за сваку партију 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 11 –  4.211.348,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 13 –  4.615.698,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 14 –  4.704.984,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 11 –  4.211.348,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 13 –  4.615.698,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 14 –  4.704.984,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 11 –  4.211.348,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 13 –  4.615.698,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 14 –  4.704.984,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 11 –  4.211.348,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 13 –  4.615.698,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 14 –  4.704.984,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партије бр. 12: (Привлачење дрвних сортимената за потребе ШГ „Банат“ Панчево – ШУ 

„Ковин“ II, Ковин)  и бр. 17: (Ручни утовар и истовар просторног дрвета у скелу за потребе 

ШГ „Банат“ Панчево), уговори су закључени са понуђачем: 

 

СЗТР „ПОТИЛИЈА“  

Ковин, Војвођанска 20 

МБ: 61023453; ПИБ: 105392413; 

Одговорна особа: Владимир Малешевић ПР 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 12 –  3.819.900,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 17 –  1.575.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 12 –  3.759.873,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 17 –  1.533.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: по 2 (две), за сваку партију 

 

Понуђена цена - највиша: 

 

- За партију бр. 12 –  3.819.900,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 17 –  1.875.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

  

Понуђена цена - најнижа:  

 

- За партију бр. 12 –  3.759.873,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 17 –  1.533.750,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 12 –  3.819.900,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 17 –  1.533.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 12 –  3.759.873,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр. 17 –  1.533.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 15: (Привлачење просторног метарског дрвета за потребе ШГ „Нови Сад“ – 

ШУ „Плавна“, Плавна), уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ДРВОПРОМЕТ“   

Плавна, Иве Лоле Рибара 28 

Мат. бр. 62276509; ПИБ: 106797816 

Одговорно лице: Слободан Жигић 

 

Процењена вредност:  1.856.400,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:   1.670.760,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 1 

 

Понуђена цена – Највиша: 1.670.760,00 дин. (без ПДВ-а) 

                           – Најнижа: 1.670.760,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда – Највиша:  1.670.760,00 дин. (без ПДВ-а) 

                                                                         – Најнижа: 1.670.760,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2017. год.  

 

Датум закључења уговора:  

- са понуђачем СЗТР „Потилија“ Ковин: 16.04.2018. год; 

- са свим осталим понуђачима: 10.04.2018. год.  

 

Основ за измену уговора:  

Уз писмену сагласност обе уговорне стране, из објективно насталих околности, у складу са ЗЈН. 

Дата је могућност продужења рока важности уговора, у случају дејства више силе када уговорене 

количине услуга нису у целости извршене, али максимално до уговорених количина, у ком случају 

се закључује анекс овог уговора.  

 

Особа за контакт: 

Милан Сучевић, маст.инж.шум. -  председник комисије, тел. 013/342-899 

 


