
 
 
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 опреме за радове у шумарству, радионице, 
расаднике и објекте 

 

 

             

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА : 
 
 
                 -за партију 1, група понуђача  “Металмонт” д.о.о. Ужице, број 246/2019-4/8 од   
11.07.2019.год. 
 
                -за партију 2, група понуђача  “ЕУРО ОРИГИНАЛ” Београд, број 246/2019-4/6 
од   10.07.2019.год. 
 
                -за партију 3, група понуђача  “Агроуниверзал” Горњи Милановац, број 246-
2019-4/1од   08.07.2019.год. 
 
                -за партију 4, група понуђача  “Успон” д.о.о. Чачак, број 246/2019-4/3  од   
10.07.2019.год. 
         
                -за партију 5, група понуђача  “Металмонт” д.о.о. Ужице, број 246/2019-4/8 од   
11.07.2019.год. 
 
         
                -за партију 6, група понуђача  “МНГ Пластик-Гогић” д.о.о. Инђија, број 
246/2019-4/2 од   10.07.2019.год. 
                                                      

                                                          О б р а з л о ж е њ е  
 
 
Наручилац је дана 06.06.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 
бр. 246/2019 за јавну набавку опреме за радове у шумарству, радионице, расаднике и 
објекте за ЈП „Србијашуме“. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 

Николе Пашића 40 

Ужице 

246/2019-7 

22.07.2019. 



подношење понуда дана 10.06.2019.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.246/2019-6 од 12.07.2019.године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра  Х  

Услуге  

Радови        

 

Партија 1 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 1 – Опрема за радове у шумарству 

Редни број из плана јавне набавке 
1.1.199 

Редни број јавне набавке 246/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
812 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
280.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

219.134,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
262.960,80 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 4 

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

1 „Агрожикен“д.о.о. Београд, Душана Вукашиновића 31, 17256432 

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

3 „Шаптовић“д.о.о. Горобиље, Горобиље, 17468731 

4 „Металмонт“ д.о.о. Ужице, Вука Караџића 4, 06116639 

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 

246/2019-4/4 „Агрожикен“д.о.о. Београд 

понуда је неприхватљива, јер понуђач није уписан 

у регистар понуђача и доставио је картон 

депонованих потписа који није у складу са 

меницом (понуђач је доставио једну меницу која 

је регистрована 05.07.2019. г. а картон 

депонованих потписа је оверен 08.03.2016.г.) 



 
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 „Агрожикен“д.о.о. Београд 242.665,00 

2 „SIT Systems“д.о.о. Београд 280.000,00 

3 „Шаптовић“д.о.о. Горобиље 234.333,34 

4 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 219.134,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „SIT Systems“д.о.о. Београд 280.000,00 

2 „Шаптовић“д.о.о. Горобиље 234.333,34 

3 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 219.134,00 

 

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

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

 
„Металмонт“ д.о.о. Ужице 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
 

Партија 2 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 2 – Опрема за радионице 

Редни број из плана јавне набавке 
1.1.263 

Редни број јавне набавке 246/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
811 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
220.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

167.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
200.400,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 3 



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

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

2 „ЕУРО ОРИГИНАЛ“ д.о.о. Београд, Ивана Милутиновића 81 б, 20208996 

3 „Металмонт“ д.о.о. Ужице, Вука Караџића 4, 06116639 

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 „SIT Systems“д.о.о. Београд 200.000,00 

2 „ЕУРО ОРИГИНАЛ“ д.о.о. Београд 167.000,00 

3 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 189.742,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „SIT Systems“д.о.о. Београд 200.000,00 

2 „ЕУРО ОРИГИНАЛ“ д.о.о. Београд 167.000,00 

3 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 189.742,00 

 

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

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

„ЕУРО ОРИГИНАЛ“ д.о.о. Београд 
 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
Партија 3 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 3 – Опрема за расаднике 

Редни број из плана јавне набавке 
1.1.290 

Редни број јавне набавке 246/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
821 



Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
700.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

348.100,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
417.720,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 3 

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

1 „Aгроуниверзал“ д.о.о. Горњи Милановац, Насеље Парац 18в, 07595832 

2 „Агрожикен“д.о.о. Београд, Душана Вукашиновића 31, 17256432 

3 „Шаптовић“д.о.о. Горобиље, Горобиље, 17468731 

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 

246/2019-4/4 „Агрожикен“д.о.о. Београд 

понуда је неприхватљива, јер понуђач није уписан 

у регистар понуђача и доставио је картон 

депонованих потписа који није у складу са 

меницом (понуђач је доставио једну меницу која 

је регистрована 05.07.2019. г. а картон 

депонованих потписа је оверен 08.03.2016.г.) 

 
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 „Aгроуниверзал“ д.о.о. Горњи Милановац 348.100,00 

2 „Агрожикен“д.о.о. Београд 493.830,00 

3 „Шаптовић“д.о.о. Горобиље 600.000,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „Aгроуниверзал“ д.о.о. Горњи Милановац 348.100,00 

2 „Шаптовић“д.о.о. Горобиље 600.000,00 

 

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

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

„Aгроуниверзал“ д.о.о. Горњи Милановац  
 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
 



Партија 4 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 4 – Опрема за објекте 

Редни број из плана јавне набавке 
1.1.169 

Редни број јавне набавке 246/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
810 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
63.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

30.600,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
36.720,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 2 

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

1 „Успон“ д.о.о. Чачак, Булевар ослобођења 17, 06084613 

2 „Металмонт“ д.о.о. Ужице, Вука Караџића 4, 06116639 

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 „Успон“ д.о.о. Чачак 30.600,00 

2 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 38.895,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „Успон“ д.о.о. Чачак 30.600,00 

2 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 38.895,00 

 

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

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



понуђача 
„Успон“ д.о.о. Чачак 
 

и предлаже наручиоцу његов избор. 
 

Партија 5 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија 5 –Котао за грејање 

Редни број из плана јавне набавке 
1.1.169 

Редни број јавне набавке 246/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
810 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
416.745,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

178.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
214.200,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 1 

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

1 „Металмонт“ д.о.о. Ужице, Вука Караџића 4, 06116639 

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 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 178.500,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „Металмонт“ д.о.о. Ужице 178.500,00 

 

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

„Металмонт“ д.о.о. Ужице 

и предлаже наручиоцу његов избор. 



 
 

Партија 6 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Партија  6 – Контејнер 

Редни број из плана јавне набавке 
1.1.169 

Редни број јавне набавке 246/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
810 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
60.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

52.800,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
63.360,00 РСД 

3) Укупан број поднетих понуда: 2 

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

1 „МНГ Пластик-Гогић“ д.о.о. Инђија, Краља Петра I бб, 08369623 

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

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 

246/2019-4/5 „SIT Systems“д.о.о. Београд 
понуда је неприхватљива, јер је укупан износ понуде 

већи је од процењене вредности јавне набавке за 

40.000,00 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 „МНГ Пластик-Гогић“ д.о.о. Инђија 52.800,00 

2 „SIT Systems“д.о.о. Београд, 100.000,00 

 
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде: 
 
 

                                        Назив понуђача Понуђена цена 
 

1 „МНГ Пластик-Гогић“ д.о.о. Инђија 52.800,00 

2 „SIT Systems“д.о.о. Београд, 100.000,00 



 
 

 

 


