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Понуда број: 219/2019-5/01 од 11.07.2019. године 

Вредност понуде:11.500,00 РСД без ПДВ-а; 

      

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 29.05.2019 године донео Одлуку о покретању отвореног  поступка бр.219/2019, за 

јавну набавку услуга у пољопривредној производњи за ШГ "Тимочке шуме'' Бољевац за 2019.годину. 

 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 11.06. 2019.године 

на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs 

 

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. 219/2019-7 од 12.07.2019 године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће:  
 
 

Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  

Услуге Х        

Радови       

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 
 за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г.  
Предмет набавке  обликован је у 7(седам) партија. 

Редни број јавне набавке 
 

219/2019 

Позиција јавне набавке у плану 1.2.136 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 
174.200,00 РСД 

Процењена вредност јавне набавке 

(са ПДВ-ом) 
209.040,00 РСД 

План инвестиција и трошкова-група 999  

 

Партија 1. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

  за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга орања 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 62.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 62.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 62.500,00 РСД 

http://www.srbijasume.rs/
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НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 

                          

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

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

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 

   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 (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор 62.500,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 1. Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор;  ПРИХВАТЉИВА. 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора за партију бр.1. 

 

Партија 2. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

  за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга дрљања 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 12.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 12.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 12.500,00 РСД 

 
НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 
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2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

 

Р.б

. 
Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 

  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 (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор 
12.500,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 2. Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор;  ПРИХВАТЉИВА. 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора за партију бр.2. 

 

Партија 3. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

  за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга тањирања 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 12.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 12.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 12.500,00 РСД 

 

НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 
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2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 

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 (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор 
12.500,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр.3. Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор;  ПРИХВАТЉИВА. 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора за партију бр.3. 

 

 

Партија 4. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга сетве 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 20.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 20.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 20.000,00 РСД 

 
НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 

 

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

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

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 
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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 (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор 
20.000,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 4. Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор;  ПРИХВАТЉИВА. 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора за партију бр.4. 

 

 

Партија 5. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга балирања 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 36.800,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 36.800,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 36.800,00 РСД 

 

НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 

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

Р.б

. 
Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 

Закључно са ред.бр.1 . 
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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 (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор 
36.800,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 5. Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор;  ПРИХВАТЉИВА. 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора за партију бр.5. 

 

 

Партија 6. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

  за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга кошења 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 18.400,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 18.400,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 18.400,00 РСД 

 
НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 
 

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

Р.б

. 
Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 

Закључно са ред.бр.1 . 
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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 (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор 
18.400,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 6. Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор;  ПРИХВАТЉИВА. 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора за партију бр.6. 

 

 

Партија 7. 

 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Набавка услуга у пољопривредној производњи 

за ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац за 2019.г. –услуга 

сакупљања сена 

Редни број јавне набавке 219/2019 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 11.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 11.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 11.500,00 РСД 
 
НАПОМЕНА: Уговор се закључује у висини процењене вредности: ДА 

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

Р.б

. 
Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1  Пољ.газдинство Зоран Велкановић Шарбановац,Бор, БПГ:706558000788 

Закључно са ред.бр.1 . 
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