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Наручилац 
 
Адреса 
 
Место 
 
Број одлуке 
 
Датум 
  
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и Закона о изменама и 
допунама Закона о јавним набавкама(,,Сл.Гласник РС“,бр.14/2015 од 04.02.2015. год. и ,,Сл.Гласник 
РС“, бр.68 од 04.08.2015.год), Вршилац дужности директора ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке број 74/2019 
- Набавка услуга сервисирања радних машина, трактора, путничких и теренских возила за ШГ 

“Северни Кучај” Кучево за 2019год. за партије 1 ,2 ,4 и 5  
 
 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА : 
 
 
ПАРТИЈА 1: 
 

Услуге сервисирања путничких и теренских возила (Лада Нива ,Југо 
 
Понуђач: СТЗУР Бата ауто Петровац, ул.Српских владара бр.50 ,мат.бр.51557395 
 

Понуда бр.: 74/2019-15/4  од 25.04.2019. 
 
Вредност уговора:  600.000,00 дин без ПДВ-а ; Вредност понуде: 153.400,00 дин без ПДВ-а.  
 
Уговор се склапа до процењене вредности . 
 
 
ПАРТИЈА 2: 
 

Услуге сервисирања теретних возила - Булдозер ТГ 160 
 
Понуђач: ORTEX URO Group DOO Крушевац, Паруновачка 2б мат.бр. 20600055 
 

Понуда бр.: 74/2019-15/1  од 23.04.2019. 
 
Вредност уговора: 500.000,00 дин без ПДВ-а ; Вредност понуде: 98.860,00 дин без ПДВ-а. 
 
Уговор се склапа до процењене вредности . 
 
ПАРТИЈА 4: 
 

Услуге сервисирања теретних возила –  комбинована грађевинска машина CASE 695 ST 

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ 
«Северни Кучај» Кучево 

Трг Вељка Дугошевића 26 

Кучево 

74/2019-19 

20.05.2019. 
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Понуђач: ORTEX URO Group DOO Крушевац, Паруновачка 2б мат.бр. 20600055 
 

Понуда бр.: 74/2019-15/1  од 23.04.2019. 
 
Вредност уговора: 750.000,00 дин без ПДВ-а ; Вредност понуде: 177.000,00дин без ПДВ-а. 
 
Уговор се склапа до процењене вредности . 
 
 ПАРТИЈА 5 : 
 

Услуге сервисирања теретних возила –  LIBHERR PR 716xL 
 
Понуђач: DS INŽENJERING DOO Београд, мат.бр.07547218 
 
Понуда бр.: 74/2019-15/3  од 24.04.2019. 
 
Вредност уговора: 600.000,00 дин без ПДВ-а ; Вредност понуде: 781.590,00 дин без ПДВ-а. 
 
Уговор се склапа до процењене вредности . 
 
 
 
 
           

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 12.03.2019.године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 74/2019 за јавну 
набавку услуга сервисирања радних машина, трактора, путничких и теренских возила за 
ШГ»Северни Кучај»Кучево за 2019.г. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 22.03.2019.године  
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак 
јавне набавке. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда 
и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр.74/2019-17 од 08.05.2019. године, Комисија за јавне набавке 
је констатовала следеће: 

 
 
 
 
Врста предмета јавне набавке: 
 
 

 
 

Добра     
Услуге    Х   
Радови  

 

1) Подаци о јавној набавци: 
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Предмет јавне набавке 

Услуге сервисирања радних 
машина, трактора, путничких 

и теренских возила за ШГ 
«Северни Кучај» Кучево за 

2019. год. 

Редни број из плана 1.2.420 

Редни број јавне набавке 74/2019 

План инвестиција и трошкова-група 900 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
3.050.000,00 РСД 
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ПАРТИЈА 1 
 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Услуге сервисирања путничких и теренских возила (Лада 
Нива ,Југо ) 

Редни број јавне набавке 
 74/2019 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

600.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) 

600.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 720.000,00 РСД 

Уговор се склапа до нивоа процењене вредности. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 СТЗУР Бата ауто Петровац, ул.Српских владара бр.50 ,мат.бр.51557395 

Закључно са ред.бр. 1. 

3.)   Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под којим је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

- 

 
 

- 
- 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

Понуђачи су понудили следеће услове: 
                                                             Елементи критеријума 
 
      Назив понуђача 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1 СТЗУР Бата ауто Петровац 153.400,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде : 
 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1. 
СТЗУР Бата ауто Петровац 153.400,00 

 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
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 Да је понуда понуђача СТЗУР Бата ауто Петровац најповољнија  

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 1. 
 
ПАРТИЈА 2 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Услуге сервисирања теретних возила - Булдозер ТГ 160 

Редни број јавне набавке 
 74/2019 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

500.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) 

500.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 600.000,00 РСД 
 

Уговор се склапа до нивоа процењене вредности. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 2 (две). 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ORTEX URO Group DOO Крушевац, Паруновачка 2б мат.бр. 20600055 

2 Group Enigma MC ДОО Крушевац, Паруновачка 1б, мат.бр.20286156 

Закључно са ред.бр. 2. 

3.)   Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под којим је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

74/2019-15/2 

 

Group Enigma MC ДОО 
Крушевац 

Понда понуђача Group Enigma MC 
ДОО Крушевац  за партију 2 је 
неприхватљива, јер понуђач није навео 
рок важења понуде. Понуђач је 
погрешно  у поље предвиђено за 
навођење рока важења понуде уписао 
вредност понуде са ПДВ-ом. 

 Kопија картона депнованих потписа 
није оверена у банци на дан 
регистровања менице за озбиљност 
понуде,како је тражено у kонкурсној 
документацији Наручиоца. 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 



 
ЈП „Србијашуме“ – Стандардна документација јавних набавки – Образац : Извештај о стручној оцени понуда 

 

Понуђачи су понудили следеће услове: 
                                                             Елементи критеријума 
 
      Назив понуђача 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1 ORTEX URO Group DOO Крушевац 98.860,00 

2 
Group Enigma MC ДОО Крушевац, Паруновачка 1б, 
мат.бр.20286156 

59.020,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде : 
 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1. 
ORTEX URO Group DOO Крушевац 98.860,00 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

 Да је понуда понуђача ORTEX URO Group DOO Крушевац прихватљива  

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 2. 
 
 
 
ПАРТИЈА 4 
 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Услуге сервисирања теретних возила –  комбинована 
грађевинска машина CASE 695 ST 

Редни број јавне набавке 
 74/2019 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

750.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) 

750.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 900.000,00 РСД 

Уговор се склапа до нивоа процењене вредности. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ORTEX URO Group DOO Крушевац, Паруновачка 2б мат.бр. 20600055 

Закључно са ред.бр. 1. 

3.)   Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 
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Број под којим је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

- 

 
 

- 
- 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

Понуђачи су понудили следеће услове: 
                                                             Елементи критеријума 
 
      Назив понуђача 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1 ORTEX URO Group DOO Крушевац 177.000,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде : 
 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1. 
ORTEX URO Group DOO Крушевац 177.000,00 

 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

 Да је понуда понуђача ORTEX URO Group DOO Крушевац, прихватљива 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 4 
 
 
ПАРТИЈА 5 
 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Услуге сервисирања теретних возила –  LIBHERR PR 
716xL 

Редни број јавне набавке 
 74/2019 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

600.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без ПДВ-а) 

600.000,00 
 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 720.000,00 РСД 

Уговор се склапа до нивоа процењене вредности. 
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2.)  Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 DS INŽENJERING DOO Београд, мат.бр.07547218 

Закључно са ред.бр. 1. 

3.)   Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под којим је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

- - - 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

Понуђачи су понудили следеће услове: 
                                                             Елементи критеријума 
 
      Назив понуђача 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1 DS INŽENJERING DOO Београд 781.590,00 

Понуђачи који су доставили исправне понуде : 
 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1. 
DS INŽENJERING DOO Београд 781.590,00 

  
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

 Да је понуда понуђача DS INŽENJERING DOO Београд, прихватљива 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 5. 
 
 
 
 
 

6) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач:  

 Није изабран ниједан понуђач који ће набавку извршити уз помоћ подизвођача. 




