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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 57. став 2. и 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. 29, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

30.05.2018. год. као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку услуга: 

Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, уређаја, њихових компоненти и 

др. 2018. год. ( за потребе ШГ „Нови Сад“) 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- услуге поправки, одржавање и сродне услуге за возила и припадајућу опрему – 50100000, 

- ремонт и поправка – IA23 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.  

 

Закључени су уговори за партије број 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14 и 18 

 

За партију бр. 1 (Сервисирање и одржавање возила „Шкода“) уговор је закључен са 

понуђачем: 

СЗТР  Ауто сервис „М&М“ предузетник Живица Русован, 

Нови Сад, Задружна 47 

Пиб:100463305 

Мб:50480119 

Одговорно лице: Живица Русован 

 

Број примљених понуда: 

- За партију број 1:1 

Процењена вредност: 

- За партију број 1- 1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 

- За партију број 1- 999.967,00 дин (без ПДВ-а 

Понуђена цена-највиша: 

- За партију број 1- 999.967,00 дин (без ПДВ-а) 

Понуђена цена најнижа: 

- За партију број 1- 999.967,00 дин (без ПДВ-а) 

Понуђена цена код прихватњивих понуда- највиша 

- За партију број 1 – 999.967,00 дин (без ПДВ-а) 

Понуђена цена код прихватљивих понуда-најнижа 

- За партију број 1- 999.967,00 дин (без ПДВ-а)  

 За партију бр. 3 (Сервисирање и одржавање возила „Dacia“), уговор је закључен са 

понуђачем:  

 

„Ауто кућа „Секулић“  

Ветерник, Краља Петра првог број 33 а 

МБ:08318336  

ПИБ:102059233  

Одговорно лице:Слађана Секулић 

 

Број примљених понуда:  
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- За партију број 3: 1 

 

Процењена вредност:  

- За партију број: 3 – 450.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  

- За партију број: 3 – 336.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију број: 3 – 336.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију број: 3 – 336.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију број: 3 – 336.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију број: 3 – 336.800,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 8 (Сервисирање и одржавање аутобуса „Застава“, „Неретва“, „Ривал“, 

„Газела“), и за партију број: 12 (сервисирање уређаја за грејање и хлађење на возилима), 

уговор је закључен са понуђачем: 

 

„Аутобус“ доо 

Нови Сад, Привредникова 8а  

МБ: 20687185 

ПИБ: 106823050 

Одговорно лице: Ненад Новаковић 

 

Број примљених понуда:  

- За партију број 8: 1 

- За партију број 12:1 

Процењена вредност:  

- За партију број: 8  – 200.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 12 – 100.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 8 –   170.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 12 – 75.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију број: 8 – 170.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број:12 – 75.000,00 дин (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију број: 8 –   170.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број:12 – 75.000,00 дин. (без ПДВ-а);  

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију број: 8 –   170.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 12 – 75.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију број: 8 – 170.300,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 12 – 75.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију број:11(Сервисирање уређаја за напајање горивом) и за партију број: 

13(сервисирање електроопреме на возилима), уговор је закључен са понуђачем: 
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Сзр „Цуби 2“ Золтана Бухмилер пр   

Нови Сад, Булевар Војводе Степе 36а 

МБ:5372226  

ПИБ:100238926 

Одговорно лице:Золтан Бухмилер 

 

Број примљених понуда за партију 11:1 

Број примљених понуда за партију 13:1 

 

Процењена вредност:  

- За партију број: 11 – 150.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

- За партију број:13 – 100.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  

- За партију број: 11 – 139.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 13 – 96.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију број: 11 –    139.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 13 – 96.000,00 дин. ( без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију број:11 – 139.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 13- 96.000,00 дин ( без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију број: 11 – 139.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 13 – 96.000,00 дин (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију број: 11 – 139.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију број: 13 – 96.000,00 дин ( без ПДВ-а) 

 

За партију бр. 14 (Сервисирање конпоненти пнеуматских система на возилима и радним 

машинама, тракторима и хидрауличним крановима), уговор је закључен са понуђачем: 

 

Сзтр „Коле“  

Трстеник, Радмиле Ћосић 7а 

МБ:56760032  

ПИБ:101312869  

Одговорно лице:Адам Костић 

 

Број примљених понуда: 1 

 

Процењена вредност:  

- За партију бр. 14 – 1.500.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  

- За партију бр. 14 – 1.476.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр. 14 – 1.476.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр. 14 – 1.476.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр. 14 – 1.476.400,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр. 14 – 1.476.400,00 дин. (без ПДВ-а); 
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За партију бр. 18 (Сервисирање баштанског трактора Хусварна), уговор је закључен са 

понуђачем: 

 

„Цавиц&проф“ доо 

Нови Сад – Емануила Јанковића 13 

МБ:08757895 

ПИБ:100714890  

Одговорно лице:Дамјан Чавић   

 

Број примљених понуда: 1 

 

Процењена вредност:  

- За партију број:18 – 50.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:  

- За партију број:18 – 20.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију број:18 – 20.000,00 дин. (без ПДВ- 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију број:18 – 20.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију број:18 – 20.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију број:18 – 20.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  06.07.2018.  

Датум закључења свих наведених уговора:  17.08.2018. 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. 

 

Основ за измену уговора: 

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.  

 

- Особа за контакт: 

Миленко Тимотић, дипл.инж.шумарства - 021/557-406      


