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О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 16.04.2019. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка 
са објављивањем позива за подношење понуда по члану 35. став 1. тачка 1. 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), бр. 144/2019, за јавну набавку услуга на пословима гајења шума за ШГ 
„Борања“ Лозница за 2019.годину, за партије 3,5,6,12,13,14,15,36,39,44 и 45 из отвореног 
поступка 5/2019. 

За наведену јавну набавку наручилац је послао позив свим и само понуђачима који су у 
претходно спроведеном отвореном поступку доставили неприхватљиве понуде. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца, тј. до 30.04.2019.године до 
09:45  часова  приспеле су 2 (две) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда и преговарања, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 144/2019-8 од 30.04.2019.године, Комисија за јавне 
набавке је констататовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра   

Услуге Х 

Радови         

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Набавка услуга на пословима гајења шума за 
ШГ „Борања“ Лозница за 2019.г. за партије 
3,5,6,12,13,14,15,36,39,44 и 45 из отвореног 
поступка 5/2019 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 и 916 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.558.682,43 РСД 
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       ПАРТИЈА 3   

Предмет јавне набавке 
Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ Борања“ 
Лозница, ШУ „Мали Зворник“, сеча изданака и избојака 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 62.117,74 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 62.112,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 74.534,40 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 62.112,00 РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 3. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА 5   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Мали Зворник“, 
одржавање ПП пруга 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 916 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 242.932,80 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 242.880,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 291.456,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 242.880,00 РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 5. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА 12   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Крупањ“, сеча изданака 
и избојака 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 180.917,91 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 180.901,20 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 217.081,44 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 180.901,20 РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 12. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА  13   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Крупањ“, окопавање и 
прашење 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 71.931,86 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 71.883,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 86.259,60 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 71.883,00 РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 13. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА  15   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Крупањ“, одржавање 
ПП пруга 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 916 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 110.424,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 110.400,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 132.480,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 110.400,00РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 15. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА 36   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима расадничке производње у 
ШГ“Борања“, Лозница, ШУ“Шабац“, расадник 
„Забран“ (матичњак „Црна Бара“) 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 569.800,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 569.500,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 569.500,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 
Радња за уређивање засада „Залуковик“ Лешница, адреса: Браће Недића 14 15307 Лешница; 
МБ:61244786 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Радња за уређивање засада „Залуковик“ Лешница 569.500,00РСД 

 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 
 
 

Радња за уређивање засада „Залуковик“ Лешница, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 36. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА  39   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Ваљево“, поновно 
пошумљавање 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 15.001,20 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 15.000,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 18.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 15.000,00РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за партију 39. 
 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА  44   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Ваљево“, одржавање 
ПП пруга 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 916 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 121.466,40 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 121.440,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 145.728,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 121.440,00РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 44. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
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ПАРТИЈА  45   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Мали Зворник“,  
уређивање шума- обележавање граница 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 429.003,42 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 428.220,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 513.864,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ. 

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

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

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

нема нема нема 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена  

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 428.220,00РСД 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, ПРИХВАТЉИВА,  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 45. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 
 

 




