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Број: 78/2019-9 
Датум: 15.05.2019. 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС“ број 14/2015 и 68/2015), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:  
 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке  
број 78/2019 - заштитна средства за расаднике, за заштиту шума, 

пољопривредну производњу, ђубрива и супстрати 
за 2019. годину, за потребе ШГ „Београд“ - Београд,  

 
 
 

           
 Уговори за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке број 78/2019 - 
заштитна средства за расаднике, за заштиту шума, пољопривредну производњу, ђубрива и 
супстрати, додељују се понуђачима: 
 
Партија број 1. 
 
„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, понуда број 78/2019-5-5 од 24.04.2019.г. 
Вредност уговора: 846.055,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 2. 
 
„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, понуда број 78/2019-5-5 од 24.04.2019.г. 
Вредност уговора: 877.980,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
Партија број 3. 
 
„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, понуда број 78/2019-5-5 од 24.04.2019.г. 
Вредност уговора: 1.318.200,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
Партија број 4. 
 
„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, понуда број 78/2019-5-5 од 24.04.2019.г. 
Вредност уговора: 570.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

 

Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд 
Булевар Михајла Пупина 113 
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд 
Кнеза Милоша 55, Београд 
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887, 
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10, 
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, шумско 
газдинство „Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд, је сходно Закону о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС” бр. 124/2012), Одлуком вршиоца дужности директора ЈП 
“Србијашуме” број 78/2019 од 13.03.2019.г., покренуо отворени поступак јавнe набавкe 
добара број 78/2019 - заштитна средства за расаднике, за заштиту шума, пољопривредну 
производњу, ђубрива и супстрати за 2019.г. за потребе ШГ „Београд“ - Београд. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20.03.2019.г. и на порталу 
службених гласила РС и база прописа.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) 
понуде и 2 (две) допуне (измене) понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о 
отварању понуда број 78/2019-7 од 25.04.2019.г.), Комисија за јавну набавку, формирана 
Решењем вршиоца дужности директора ЈП “Србијашуме”, број 78/2019-1 од 13.03.2019.г., у 
саставу: 

Ред. Бр. Састав Име и презиме 

1 Председник Адела Митровић, дипл.инж. 

2 Члан Адиба Џудовић, дипл.инж.шум. 

3 Члан Драган Самарџић, дипл.правник 

 

је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 78/2019-8 од 
08.05.2019. године) и констатовала следеће: 

 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

 
Добра 

Х 

 
Услуге 

  

 
Радови 

 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 
Редни број јавне набавке 78/2019 

Предмет јавне набавке 
заштитна средства за расаднике, за заштиту 
шума, пољопривредну производњу, ђубрива и 
супстрати 

Редни број из Плана јавних набавки 1.1.2. 
Група из финансијског плана инвестиција и 
трошкова 

702. 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а  

5.133.578,40 
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ПАРТИЈА БРОЈ 1. 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Ђубрива 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

1.121.694,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

846.055,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 1. 

930.660,50 

 

2) Број поднетих понуда: 3 (три) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АГРОДУКАТ“ д.о.о. – Зрењанин, Константина 
Данила ББ 

78/2019-5-2 
22.04.2019.г.  
у 08:36 ч 

2 

„ПАНМАРКЕТИНГ“ д.о.о. – Панчево, Змај Јовина 
2/III 

78/2019-5-3 
22.04.2019.г.  
у 08:40 ч 

„ПАНМАРКЕТИНГ“ д.о.о. – Панчево, Змај Јовина 
2/III – допуна (измена) понуде 

78/2019-5-4 
23.04.2019.г.  
у 08:46 ч 

3 „SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1 78/2019-5-5 
24.04.2019.г.  
у 08:33 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

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

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„АГРОДУКАТ“ д.о.о. – 
Зрењанин, Константина 
Данила ББ 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду из 
следећих разлога: 
- понуђач је доставио копију картона 
депонованих потписа која је оверена од стране 
пословне банке понуђача дана 26.02.2019.г. и 
захтев за регистрацију менице који је оверен 
дана 16.04.2019.г., што није у складу са 
захтевом из конкурсне документације - да 
картон депонованих потписа мора бити оверен 
од стране пословне банке понуђача на дан 
регистрације менице или после датума  
регистрације менице; 
- понуђач није доставио доказе о испуњености 
додатних услова, односно није доставио 
потврде о пореклу (произвођачу), својствима и 
квалитету понуђених препарата Wuksal super и 
Slavol. 

796.232,80 
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4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                       Понуђач 
Спецификација 

„АГРОДУКАТ“ 
д.о.о. – 

Зрењанин 

„ПАНМАР-
КЕТИНГ“ д.о.о. 

– Панчево 

„SIT SYSTEMS“ 
д.о.о. – 
Београд 

  1 2 3 

 Партија 1.    

1 Понуђач наступа самостално самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност 

партије без ПДВ-а  
(динара) 

796.232,80 951.764,50 846.055,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                             Понуђач 
Спецификација 

„ПАНМАРКЕТИНГ“ 
д.о.о. – Панчево 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде 

без ПДВ-а (динара) 
951.764,50 846.055,00 

  РАНГ ЛИСТА 2 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 1., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 1. додели понуђачу: 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, за понуду број 78/2019-5-5 од 
24.04.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 2. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Пестициди 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

1.600.802,10 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

877.980,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 2. 

983.298,00 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 

„АГРОДУКАТ“ д.о.о. – Зрењанин, Константина 
Данила ББ 

78/2019-5-2 
22.04.2019.г.  
у 08:36 ч 

„АГРОДУКАТ“ д.о.о. – Зрењанин, Константина 
Данила ББ – допуна (измена) понуде 

78/2019-5-6 
24.04.2019.г.  
у 08:33 ч 

2 „SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1 78/2019-5-5 
24.04.2019.г.  
у 08:33 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

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

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„АГРОДУКАТ“ д.о.о. – 
Зрењанин, Константина 
Данила ББ 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду из 
следећих разлога: 
- понуђач је доставио копију картона 
депонованих потписа која је оверена од стране 
пословне банке понуђача дана 26.02.2019.г. и 
захтев за регистрацију менице који је оверен 
дана 16.04.2019.г., што није у складу са захтевом 
из конкурсне документације - да картон 
депонованих потписа мора бити оверен од 
стране пословне банке понуђача на дан 
регистрације менице или после датума  
регистрације менице; 
- понуђач је на позицији Quadris MAX или 
одговарајуће понудио неодговарајући препарат, 
односно понудио је препарат Quadris који нема 
одговарајућу врсту и садржај активне материје, 
како је захтевано у конкурсној документацији;  
- понуђач није доставио доказе о испуњености 
додатних услова, односно није доставио потврде 
о пореклу (произвођачу), својствима и квалитету 
понуђених препарата Fastac 10 EC, Amon 020 
EW, Basamid granulat, хидрогел и фитобалзам. 

884.917,43 
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4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                     Понуђач 
Спецификација 

„АГРОДУКАТ“ д.о.о. 
– Зрењанин 

„SIT SYSTEMS“ 
д.о.о. – Београд 

  1 2 

 Партија 2.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

884.917,23 877.980,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                     Понуђач 
Спецификација 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
877.980,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 2., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 2. додели понуђачу: 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, за понуду број 78/2019-5-5 од 
24.04.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 3. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Стајњак 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

1.414.377,90 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

1.318.200,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 3. 

1.581.840,00 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АГРО ФИРМ“ д.о.о. – Пожаревац, Станоја 
Главаша 28/6 

78/2019-5-1 
22.04.2019.г.  
у 08:36 ч 

2 „SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1 78/2019-5-5 
24.04.2019.г.  
у 08:33 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

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

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„АГРО ФИРМ“ д.о.о. – 
Пожаревац, Станоја 
Главаша 28/6 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду 
из следећих разлога: 
- понуђач није доставио доказ о испуњености 
додатног услова, односно није доставио 
потврду о пореклу (произвођачу), својствима 
и квалитету понуђеног стајњака; 
- понуђена цена, односно, вредност понуде 
већа је од процењене (планиране) вредности 
за предметну партију. 

1.470.300,00 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 
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 Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                        Понуђач 
Спецификација 

„АГРО ФИРМ“ д.о.о. 
– Пожаревац 

„SIT SYSTEMS“ 
д.о.о. – Београд 

  1 2 

 Партија 3.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

1.470.300,00 1.318.200,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                      Понуђач 
Спецификација 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
1.318.200,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 3., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 3. додели понуђачу: 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1, за понуду број 78/2019-5-5 од 
24.04.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 4. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Тресет и земља 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

996.704,40 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

570.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 4. 

684.000,00 

 
 
 

 Х 
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2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АГРО ФИРМ“ д.о.о. – Пожаревац, Станоја 
Главаша 28/6 

78/2019-5-1 
22.04.2019.г.  
у 08:36 ч 

2 „SIT SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Милана Ракића 1 78/2019-5-5 
24.04.2019.г.  
у 08:33 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                      Понуђач 
Спецификација 

„АГРО ФИРМ“ д.о.о. 
– Пожаревац 

„SIT SYSTEMS“ 
д.о.о. – Београд 

  1 2 

 Партија 4.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

854.400,00 570.000,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                             Понуђач 
Спецификација 

„АГРО ФИРМ“ д.о.о. – 
Пожаревац 

„SIT SYSTEMS“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде 

без ПДВ-а (динара) 
854.400,00 570.000,00 

  РАНГ ЛИСТА 2 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 4., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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