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Број: 267/2019-8  
Датум:06.08.2019. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС“ број 14/2015 и 68/2015), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:  
 
 
 

О Д Л У К У  
 

о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке  
број 267/2019 - косачице, мотокултиватор и  

прикључне машине за тракторе 
за 2019. годину, за потребе ШГ „Београд“ - Београд,  

 
 

           
 Уговори за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке број 267/2019 - 
косачице, мотокултиватор и прикључне машине за тракторе, додељују се понуђачима: 
 
 
Партија број 1. 
 
„АГРОРИД“ д.о.о. – Нови Београд, Гандијева 148/1а, понуда број 267/2019-5-4 од 
18.07.2019.г. 
Вредност уговора: 1.652.502,20 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 2. 
 
„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови Београд, Владимира Поповића 48а, понуда број 267/2019-5-1 
од 15.07.2019.г. 
Вредност уговора: 1.360.972,50 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 3. 
 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, Темеринска 148, понуда број 267/2019-5-3 од 
17.07.2019.г. 
Вредност уговора: 356.200,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 4. 
 
„ВЕЛОСИПЕД“ д.о.о. – Нови Сад, Јанка Веселиновића 34, понуда број 267/2019-5-2 од 
16.07.2019.г. 
Вредност уговора: 1.451.400,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
 

Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд 
Булевар Михајла Пупина 113 
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд 
Кнеза Милоша 55, Београд 
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887, 
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10, 
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе 
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Партија број 5. 
 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, Темеринска 148, понуда број 267/2019-5-3 од 
17.07.2019.г. 
Вредност уговора: 1.260.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 6. 
 
„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови Београд, Владимира Поповића 48а, понуда број 267/2019-5-1 
од 15.07.2019.г. 
Вредност уговора: 540.840,00 динара без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, шумско 
газдинство „Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд, је сходно Закону о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС” бр. 124/2012), Одлуком вршиоца дужности директора ЈП 
“Србијашуме” број 267/2019 од 14.06.2019.г., покренуо отворени поступак јавнe набавкe 
добара број 267/2019 - косачице, мотокултиватор и прикључне машине за тракторе за 
2019.г. за потребе ШГ „Београд“ - Београд. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 17.06.2019.г.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 (пет) 
понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о отварању понуда број 267/2019-6 
од 18.07.2019.г.), Комисија за јавну набавку, формирана Решењем вршиоца дужности 
директора ЈП “Србијашуме”, број 267/2019-1 од 14.06.2019.г., у саставу: 

 

Ред. Бр. Састав Име и презиме 

1 Председник Адела Митровић, дипл.инж. 

2 Члан Ивица Дураћ, дипл.инж. 

3 Члан Драган Самарџић, дипл.правник 

 

је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 267/2019-7 од 
23.07.2019. године) и констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 
 
Добра 

Х 

 
Услуге 

  

 
Радови 

 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 
Редни број јавне набавке 267/2019 

Предмет јавне набавке 
Косачице, мотокултиватор и прикључне 
машине за тракторе 
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Редни број из Плана јавних набавки 1.1.15. 
Група из финансијског плана инвестиција и 
трошкова 

802. 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а  

7.900.000,00 

 
 
 
 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 1. 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Самоходна ротациона косачица 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

1.680.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

1.652.502,20 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 1. 

1.983.002,64 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, 
Темеринска 148 

267/2019-5-3 
17.07.2019.г.  

у 12:25 ч 

2 
„АГРОРИД“ д.о.о. – Нови Београд, Гандијева 
148/1а 

267/2019-5-4 
18.07.2019.г.  

у 08:30 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена без 

ПДВ-а (динара) 

1 
„АГРОСТАНДАРД 
ПЛУС“ д.о.о. – Нови 
Сад, Темеринска 148 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду из 
следећих разлога: 
- понуђач није доставио доказ да поседује 
неопходан пословни капацитет, односно није 
доставио уговор или потврду издату од стране 
произвођача или овлашћеног дистрибутера 
којим се потврђује да понуђач има статус 
овлашћеног дистрибутера или овлашћеног 
продавца предметног добра за подручје Р 
Србије; 
- понуђена цена, односно, вредност понуде за 
партију број 1. је већа од процењене 
(планиране) вредности за предметну партију. 

1.897.000,00 
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4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                               Понуђач 
Спецификација 

„АГРОСТАНДАРД 
ПЛУС“ д.о.о. – Нови 

Сад 

„АГРОРИД“ д.о.о. – 
Нови Београд 

  1 2 

 Партија 1.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије 

без ПДВ-а  
(динара) 

1.897.000,00 1.652.502,20 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                                          Понуђач 
Спецификација 

„АГРОРИД“ д.о.о. – Нови Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-

а (динара) 
1.652.502,20 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 1., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 1. додели понуђачу: 

„АГРОРИД“ д.о.о. – Нови Београд, Гандијева 148/1а, за понуду број 267/2019-5-4 од 
18.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 
 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 2. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Мотокултиватор са фрезом 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

2.200.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

1.360.972,50 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 2. 

1.633.167,00 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови Београд, 
Владимира Поповића 48а 

267/2019-5-1 
15.07.2019.г.  

у 11:02 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                  Понуђач 

Спецификација 
„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови 

Београд 

  1 

 Партија 2.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
1.360.972,50 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. 
б. 

                                                          Понуђач 
Спецификација 

„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-

а (динара) 
1.360.972,50 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 2., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 2. додели понуђачу: 

„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови Београд, Владимира Поповића 48а, за понуду број 
267/2019-5-1 од 15.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 3. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Сетвоспремач 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

450.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

356.200,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 3. 

427.440,00 

 
 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, 
Темеринска 148 

267/2019-5-3 
17.07.2019.г.  

у 12:25 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

 Х 
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4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                               Понуђач 

Спецификација 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. 

– Нови Сад 

  1 

 Партија 3.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
356.200,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                                         Понуђач 
Спецификација 

„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови 
Сад 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-

а (динара) 
356.200,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 3., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 3. додели понуђачу: 

„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, Темеринска 148, за понуду број 267/2019-
5-3 од 17.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 4. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Тањирача шумска вучена тешка 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

1.530.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

1.451.400,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 4. 

1.741.680,00 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„ВЕЛОСИПЕД“ д.о.о. – Нови Сад, Јанка 
Веселиновића 34 

267/2019-5-2 
16.07.2019.г.  

у 10:00 ч 

2 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, 
Темеринска 148 

267/2019-5-3 
17.07.2019.г.  

у 12:25 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена без 

ПДВ-а (динара) 

1 
„АГРОСТАНДАРД 
ПЛУС“ д.о.о. – Нови 
Сад, Темеринска 148 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду 
зато што је понуђена цена, односно, вредност 
понуде за партију број 4. већа од процењене 
(планиране) вредности за предметну партију. 

1.797.000,00 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 
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Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                       Понуђач 

Спецификација 
„ВЕЛОСИПЕД“ д.о.о. – 

Нови Сад 

„АГРОСТАНДАРД 
ПЛУС“ д.о.о. – Нови 

Сад 

  1 2 

 Партија 4.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије 

без ПДВ-а  
(динара) 

1.451.400,00 1.797.000,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                                         Понуђач 
Спецификација 

„ВЕЛОСИПЕД“ д.о.о. – Нови Сад 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-

а (динара) 
1.451.400,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 4., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 4. додели понуђачу: 

„ВЕЛОСИПЕД“ д.о.о. – Нови Сад, Јанка Веселиновића 34, за понуду број 267/2019-5-2 
од 16.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 5. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Таруп шумски ношени 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

1.440.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

1.260.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 5. 

1.512.000,00 

 
 
 

 Х 
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2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, 
Темеринска 148 

267/2019-5-3 
17.07.2019.г.  

у 12:25 ч 

2 
СМР „КОСМАЈ“ СОПОТ, ПЈ ИНЂИЈА – Инђија, 
Милетићева 23 

267/2019-5-5 
18.07.2019.г.  

у 09:25 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                      Понуђач 

Спецификација 
„АГРОСТАНДАРД 

ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад 
СМР „КОСМАЈ“ СОПОТ, 

ПЈ ИНЂИЈА – Инђија 

  1 2 

 Партија 5.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност 

партије без ПДВ-а  
(динара) 

1.260.000,00 1.340.000,00 

 
 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                  Понуђач 
Спецификација 

„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ 
д.о.о. – Нови Сад 

СМР „КОСМАЈ“ СОПОТ, ПЈ 
ИНЂИЈА – Инђија 

1 
Понуђена цена - вредност 
понуде без ПДВ-а (динара) 

1.260.000,00 1.340.000,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 2 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 5., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 



Страна 11 од 12 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 5. додели понуђачу: 

„АГРОСТАНДАРД ПЛУС“ д.о.о. – Нови Сад, Темеринска 148, за понуду број 267/2019-
5-3 од 17.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 6. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Ношени атомизер 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

600.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

540.840,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 5. 

649.008,00 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„П.Г.С. МОТОРИ“ д.о.о. – Нови Београд, 
Владимира Поповића 48а 

267/2019-5-1 
15.07.2019.г.  

у 11:02 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

 Х 




