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Број: 271/2019-9 
Датум:15.08.2019. 

 

 

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 271/2019 - Алат и потрошни материјал за расадничку 

производњу за потребе ШГ „Београд“ - Београд,  
за партију број 1. 

 
 

           
 Уговор за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке број 271/2019 - 
Алат и потрошни материјал за расадничку производњу за потребе ШГ „Београд“ - Београд 
додељује се понуђачу: 
 
Партија број 1. 
 
„МИНИ-АГРАР“ д.о.о. – Београд, Гаврила Принципа 45-47, понуда број 271/2019-5-1 од 
19.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 473.190,82 динара без ПДВ-а. 
Гарантни рок: 12 (дванаест) месеци од момента испоруке добара. 

 

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: 

 

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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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 

 

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

 

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 

 
 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 1. 
 

3) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Ручни алат за расадничку производњу 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

564.097,00 

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

473.190,82 

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

567.828,98 

 

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 
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 Неблаговремених понуда није било. 

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

- 

6) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

 

 
Економски најповољнија понуда 

X 

 

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи: 

1. Понуђена цена ................................................................... 0 – 80 пондера 

2. Гарантни рок  ................................................................... 0 – 20 пондера 

  УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера 

 Методологија за доделу пондера: 

1. Понуђена цена: …………….............…………………….…..……. 0 - 80 пондера 

Понуђена цена је укупна вредност добара у оквиру једне партије, без урачунатог 
пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца. 

- максималан број пондера добија понуда  

са најнижом понуђеном ценом ….................................……………........… 80 пондера 

- понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом: 

најнижа понуђена цена  х  максималан број пондера 
понуђена цена 

2. Гарантни рок: ..………………………………………..………….....….. 0 - 20 пондера 

Гарантни рок је време за које понуђач даје гаранцију на квалитет испоручених 
добара, изражено у броју месеци од момента испоруке добара. 

- максималан број пондера добија понуда  

са најдужим гарантним роком …..................…………………….…..........… 20 пондера 

- гарантни рокови осталих понуда се пондеришу формулом: 

понуђени гарантни рок у месецима х максималан број пондера 
најдужи понуђени гарантни рок у месецима  
 

 

Понуђачи су понудили следеће услове: 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„МИНИ-АГРАР“ д.о.о. – 

Београд 

  1 

 Партија 1.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
473.190,82 

3 Гарантни рок (месеци) 12 
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