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Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ“Тимочке шуме“ Бољевац  

Адреса , Драгише Петровића 5 

Место Бољевац 

Број  240/2019-11 

Датум 19.08.2019. 

 

На основу члана 109. 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: 

 

 

О Д Л У К У  

о обустави отвореног поступка јавне набавке број 240/2019 

  

Набавка добара– Резервни делови за тракторе и радне машине, 

са услугама одржавања и сервисирања за ШГ“Тимочке шуме“Бољевац 
 набавка обликована у 11 (једанаест) партија  

 

ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке број 240/2019  

за партије 3 , 4 , 5 , 6 и 10  

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 05.06.2019.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 

набавкe добара – Резервни делови за тракторе и радне машине,са услугама одржавања и сервисирања за 

ШГ“Тимочке шуме“Бољевац,предмет набавке је обликован у 11 (једанаест) партија. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

Управе за јавне набавке и веб сајту наручиоца  дана 25.06.2019. године.  

 

 

Предметни поступак је обустављен у фази:  

пре истека рока за подношење понуда       

после истека рока за подношење понуда,  

а пре доношења одлуке о додели уговора 
Х 

после доношења одлуке о додели уговора  

 

 

Разлог за обуставу поступка: 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда Х 

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће Х 
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објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка 

и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године. 

 

            

              Након истека рока за отварање понуда, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о 

стручној оцени понуда. 

 

              У Извештају о стручној оцени понуда број 240/2019-10 од 29.07.2019.године, Комисија за 

јавну набавку је констатовала следеће: 

 

 

Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  X   

Услуге   

Радови       

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка добара– Резервни делови за тракторе и радне машине,са 

услугама одржавања и сервисирања за ШГ“Тимочке 

шуме“Бољевац 

Редни број јавне набавке 

 
240/2018 

Позиција у плану јавних набавки   1.1.69; 1.1.70;1.2.122            

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
6.145.000,00   РСД 

Група у плану јавних набавки 730 , 900  

 

Партија 3: 

 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Резервни делови за КАМИОН  MAN TGS 33.400 6X4 BB  

са услугама одржавања и сервисирања  

Редни број јавне набавке 240/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 150.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) / РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда:0 

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

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 
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/ / / 

 

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, 

збир јединичних цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 / / 

 

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

 

 Да у року за подношење понуда за партију бр.3 није поднета ниједна понуда.    

  и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију број 3. 

 

Партија 4: 

 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Резервни делови за БУЛДОЗЕР LIEBHERR PR 716 XL,  

са услугама одржавања и сервисирања 

Редни број јавне набавке 240/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 300.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 300.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 0 

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

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, 

збир јединичних цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 / / 

 

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 
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 Да у року за подношење понуда за партију бр.4 није поднета ниједна понуда. 

  и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију број 4. 

 

Партија 5: 

 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Резервни делови за БУЛДОЗЕР CATERPILLAR D6K2XL  

са услугама одржавања и сервисирања 

Редни број јавне набавке 240/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 300.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 300.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 0  

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

1 / 

Закључно са ред.бр. / 

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, 

збир јединичних цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 / / 

 

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

 Да у року за подношење понуда за партију бр.5 није поднета ниједна понуда. 

 и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију број 5. 

 

  Партија 6: 

 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 
Резервни делови за ГРЕЈДЕР  LIUGONG CLG 4165,  

са услугама одржавања и сервисирања   

Редни број јавне набавке 240/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 300.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) / РСД 



страна 5 од 8 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 0 

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

1 / 

Закључно са ред.бр. 0 

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, 

збир јединичних цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 Брана Комерц,ул.Јасички пут бр.15,37000 Крушевац / 

 

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

 

 Да у року за подношење понуда за партију бр.6 није поднета ниједна понуда.  

  и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију број 6.  

 

 

Партија 10: 

 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Резервни делови за ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО - КАМИОН  

GAZ 33027-1571 4X4  

са услугама одржавања и сервисирања  

Редни број јавне набавке 240/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 50.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) / РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / РСД 

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

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

1 Брана Комерц,ул.Јасички пут бр.15,37000 Крушевац;МБ:17209582 

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 

240/2019-8/04 
Брана Комерц 

ул.Јасички пут бр.15 

37000 Крушевац 

 Понуђач је доставио неприхватљиву                             

понуду зато што је вредност понуде већа од 

процењене(планиране)вредности за 

предметну набавку за  17.887,00 РСД без 

ПДВ-а. 

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 Брана Комерц,ул.Јасички пут бр.15,37000 Крушевац; 77.887,00 

 

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

 

Да је за партију бр.10 понуда понуђача Брана Комерц,ул.Јасички пут бр.15,37000 Крушевац , 

НЕПРИХВАТЉИВА. 

         и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.10 

 

 

Вршилац дужности директора прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о 

обустави отвореног поступка јавне набавке број 240/2019 за набавку добара-– Резервни делови 

за тракторе и радне машине,са услугама одржавања и сервисирања за ШГ“Тимочке 

шуме“Бољевац за 2019. годину за партије 3, 4, 5, 6  и 10, те је на основу законског овлашћења 

донео Одлуку о обустави поступка као у диспозитиву, јер нису испуњени услови за доделу 

уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права 

у року од 10 дана од дана објаве на Порталу Управе 

за ЈН и интернет страници наручиоца. 

 

 

 

 
 

 

 


