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Број: 271/2019-8 
Датум: 15.08.2019. 

 

 

На основу члана 109. 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 обустави отвореног поступка јавне набавке  
број 271/2019 - Алат и потрошни материјал за расадничку 

производњу за потребе ШГ „Београд“ - Београд,  
за партије број 2. и 3. 

 

             

ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке добара број 271/2019 - Алат и 
потрошни материјал за расадничку производњу, за потребе ШГ „Београд“ - Београд, за 
партије број 2. и 3. 

 

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 271/2019 од 17.06.2019.г., покренуо отворени поступак јавнe набавкe 
добара број 271/2019 - Алат и потрошни материјал за расадничку производњу 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 21.06.2019.г.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) 
понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о отварању понуда број 271/2019-6 
од 22.07.2019.г.), Комисија за јавну набавку, формирана Решењем вршиоца дужности 
директора ЈП “Србијашуме”, број 271/2019-1 од 17.06.2019.г., у саставу: 

Ред. Бр. Састав Име и презиме 

1 Председник Дарко Дамјановић, маст.мен. 

2 Члан Зоран Ковачевић, дипл.инж.шум. 

3 Члан Драган Самарџић, дипл.правник 

 

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 
 



Страна 2 од 4 

је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 271/2019-7 од 
29.07.2019. године) и констатовала следеће: 

 
Предметни поступак је обустављен у фази:  
 

Пре истека рока за подношење понуда       

После истека рока за подношење понуда,  
а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде 

X 

После доношења одлуке о избору најповољније понуде  

 
 
Разлог за обуставу поступка: 

 

У року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  

У року за подношење понуда поднете су све неодговарајуће и/или неприхватљиве 
понуде 

X 

Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

 
Добра 

X 

 
Услуге 

  

 
Радови 

 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

Редни број јавне набавке 271/2019 

Предмет јавне набавке 
Алат и потрошни материјал за расадничку 
производњу  

Редни број из Плана јавних набавки 1.1.9. 
Група из финансијског плана инвестиција и 
трошкова 

729. 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а  

2.390.420,00 
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ПАРТИЈА БРОЈ 2. 

 

3) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Потрошни материјал - производи од пластике 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

131.786,00 

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

- 

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

- 

 

4) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„МИНИ-АГРАР“ д.о.о. – Београд, Гаврила 
Принципа 45-47 

271/2019-5-1 
19.07.2019.г.  
у 14:30 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

5) 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 
„МИНИ-АГРАР“ д.о.о. – 
Београд, Гаврила Принципа 
45-47 

Понуђач је доставио неприхватљиву 
понуду зато што је понуђена цена, 
односно, вредност партије већа од 
процењене вредности за предметну 
партију. 

271.357,00 

 
 
Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, констатује да су приспеле 

све неприхватљиве понуде због чега нису испуњени услови за доделу уговора, те предлаже 
наручиоцу да обустави предметни поступак јавне набавке, за партију број 2. 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 3. 

 

6) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Потрошни материјал за расадничку 
производњу 

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

1.694.537,00 

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

- 

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

- 

 



Страна 4 од 4 

 


