
 
 
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 oтвореном поступку јавне набавке алата и инвентара 

 

 

             

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА : 
 
 
                 -за партију 1, група понуђача  ПА”Агродисконт” Пожега, број 86/2019-4/4 од   
17.04.2019.год. 
 
                -за партију 2, група понуђача  ЛБР”Шабер” Ужице, број 86/2019-4/3 од   
16.04.2019.год. 
 
                -за партију 3, група понуђача  “Технокомерц про”д.о.о. Крушевац, број 86-
2019-4/8 од   17.04.2019.год. 
 
                -за партију 4, група понуђача  “Ајдача алати” Трбушани, Чачак, број 86/2019-
4/2  од   15.04.2019.год. 
         
                -за партију 6, група понуђача  “FULL PROTECT” д.о.о. Београд, број 86/2019-
4/1 од   22.03.2019.год. 
                                                     О б р а з л о ж е њ е  
 
 
Наручилац је дана 15.03.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 
бр. 86/2019 за јавну набавку aлата и инвентара за ЈП „Србијашуме“. За наведену јавну 
набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 18.03.2019.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.86/2019-6 од 19.04.2019.године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 

Николе Пашића 40 

Ужице 

86/2019-8 

06.05.2019. 



 
1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра  Х  

Услуге  

Радови        

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Алат и инвентар за 2019.год. 

Редни број из плана јавне набавке 1.1.279  

Редни број јавне набавке 86/2019 

План инвестиција и трошкова-група 729 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.301.711,00 РСД 

Партија 1 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Партија 1 – Алат и инвентар за расадник 

Редни број из плана јавне набавке 1.1.279 

Редни број јавне набавке 86/2019 

План инвестиција и трошкова-група 729 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 622.188,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

618.690,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
742.428,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 3 

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

1 ПА“Агродисконт“ Пожега, Књаза Милоша 77, 61002103 

2 „SIT Systems“д.о.о. Београд, Милана Ракића 1, 20604000 

3 „AYADORP“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 9а/7, 21170119 

 

4) 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 

86/20199-4/5 „SIT Systems“д.о.о. Београд 
понуда је неприхватљива, јер је укупан износ 
понуде већи је од процењене вредности јавне 

набавке за 1.303.172,00 РСД 

86/2019-4/7 „AYADORP“ д.о.о. Београд 

понуда је неприхватљива, јер понуђач није 
доставио изјаву да је уписан у регистар понуђача 
код Агенције за привредне регистре, а укупан 

износ понуде већи је од процењене вредности 

јавне набавке за 119.954,00 РСД 
 

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена: 
 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПА“Агродисконт“ Пожега 618.690,00 

2 „SIT Systems“д.о.о. Београд 1.925.360,00 

3 „AYADORP“ д.о.о. Београд 742.142,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 ПА“Агродисконт“ Пожега 618.690,00 

 

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

     Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача 

ПА“Агродисконт“ Пожега 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
 

Партија 2 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 2 – Метални елементи за дрвене 
реквизите 

Редни број из плана јавне набавке 1.1.279 

Редни број јавне набавке 86/2019 

План инвестиција и трошкова-група 729 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 250.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

249.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
299.400,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 2 



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

1 ЛБР“Шабер“ Горјани, Севојно, Николе Тесле 92, 51334833 

2 AYADORP“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 9а/7, 21170119 

4) 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 

86/2019-4/7 „AYADORP“ д.о.о. Београд 

понуда је неприхватљива, јер понуђач није 
доставио изјаву да је уписан у регистар понуђача 
код Агенције за привредне регистре, а укупан 

износ понуде већи је од процењене вредности 

јавне набавке за 3.938.650,00 РСД 
 

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена: 
 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ЛБР“Шабер“ Горјани, Севојно 249.500,00 

2 AYADORP“ д.о.о. Београд 4.188.650,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 ЛБР“Шабер“ Горјани, Севојно 249.500,00 

 

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

     Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача 

ЛБР“Шабер“ Горјани, Севојно 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
Партија 3 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 3 – Разна шрафовска и гвожђарска 
роба 

Редни број из плана јавне набавке 1.1.279 

Редни број јавне набавке 86/2019 

План инвестиција и трошкова-група 729 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 84.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

36.995,00 РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
44.394,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 3 

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

1 „ОМНИ ПРОМЕТ“д.о.о. Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 174 А, 06178952  

2 AYADORP“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 9а/7, 21170119 

3 „Технокомерц про“ д.о.о. Крушевац,  Цара Лазара 181, 21255670 

4) 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 

86/2019-4/7 „AYADORP“ д.о.о. Београд 
понуда је неприхватљива, јер понуђач није 

доставио изјаву да је уписан у регистар понуђача 
код Агенције за привредне регистре. 

 
5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена: 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
„ОМНИ ПРОМЕТ“д.о.о. Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 174 А, 
06178952  

59.975,00 

2 AYADORP“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 9а/7, 21170119 73.725,00 

3 „Технокомерц про“ д.о.о. Крушевац,  Цара Лазара 181, 21255670 36.995,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „ОМНИ ПРОМЕТ“д.о.о. Батајница 59.975,00 

2 „Технокомерц про“ д.о.о. Крушевац 36.995,00 

 

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

     Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача 

„Технокомерц про“ д.о.о. Крушевац 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
Партија 4 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Партија 4 – Ножеви за обраду облица 

Редни број из плана јавне набавке 1.1.279 



Редни број јавне набавке 86/2019 

План инвестиција и трошкова-група 729 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 116.398,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

104.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
124.800,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 1 

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

1 „Ајдача алати“ Трбушани, Чачак, Видосава Колаковића бб, 52569958 

4) 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 

/ / / 

 
5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена: 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Ајдача алати“ Трбушани, Чачак 104.000,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „Ајдача алати“ Трбушани, Чачак 104.000,00 

 

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

     Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача 

„Ајдача алати“ Трбушани, Чачак 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
 
Партија 6 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Партија  6 – Противпожарни апарати 

Редни број из плана јавне набавке 1.1.279 

Редни број јавне набавке 86/2019 



План инвестиција и трошкова-група 729 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 109.125,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

52.780,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
63.336,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 3 

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

1 „Full protect“д.о.о. Београд, Немањина 4, 20034408 

2 „ОМНИ ПРОМЕТ“д.о.о. Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 174 А, 06178952  

3 AYADORP“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 9а/7, 21170119 

4) 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 

86/2019-4/7 „AYADORP“ д.о.о. Београд 
понуда је неприхватљива, јер понуђач није 

доставио изјаву да је уписан у регистар понуђача 
код Агенције за привредне регистре. 

 
5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена: 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Full protect“д.о.о. Београд 52.780,00 

2 „ОМНИ ПРОМЕТ“д.о.о. Батајница 58.500,00 

3 AYADORP“ д.о.о. Београд 81.500,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „Full protect“д.о.о. Београд 52.780,00 

2 „ОМНИ ПРОМЕТ“д.о.о. Батајница 58.500,00 

 

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

     Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 
понуђача 

„Full protect“д.о.о. Београд 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
 
 



 


