
 
 
 
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 

 
за набавку услуга 

 
ВУЛКАНИЗЕРА, АУТОЛИМАРА, АУТОЕЛЕКТРИЧАРА И ПРАЊЕ ВОЗИЛА (набавка обликована у 4 

партије) за ШГ “Расина“ Крушевац за  2019.годину у 
    отвореном поступку 

 
             БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА : 
-за партију 1-понуда понуђача БАЛКАНПРОГРЕС ДОО, Крушевац, мат.бр.07719175, укупна понуђена цена без 
ПДВ-а 167.080,00 РСД без ПДВ-а , 
-за партију 2-понуда понуђача БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582, укупна понуђена цена без 
ПДВ-а 141.600,00 РСД без ПДВ-а , 
 -за партију 3-понуда понуђача БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582, укупна понуђена цена без 
ПДВ-а 147.500,00 РСД без ПДВ-а  и 
-за партију 4-понуда понуђача ПТКР „ДЕНИ“, Крушевац, мат.бр.50882217, укупна понуђена цена без ПДВ-а 
2.320,00 РСД без ПДВ-а. 
 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 21.06.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка за набавку услуга 
одржавања возила за 2019.годину за ЈП „Србијашуме“ ШГ“Расина“Крушевац. За наведену јавну набавку 
наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 28.06.2019.године  на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак јавне набавке услуга одржавања возила за 
ШГ“Расина“Крушевац за 2019.годину.                 
 
 
 
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. 279/2019-6 од 30.07.2019. године, Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 
 
 
 
 
 
 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, 
ШГ“РАСИНА“КРУШЕВАЦ 

Балканска 18,37000 Крушевац 

Крушевац 

279/2019-7 

06.08.2019. 



                         Врста поступка: отворени поступак  

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра  

Услуге X 

Радови  

    Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Р.БР.1.2.264-ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. 
ГОДИНУ – НАБАВКA УСЛУГА ВУЛКАНИЗЕРА, 
АУТОЛИМАРА, АУТОЕЛЕКТРИЧАРА И ПРАЊЕ 
ВОЗИЛА (набавка обликована у 4 партије) 
План инвестиција и трошкова –група 900 

Редни број из плана јавне набавке 

РБ:1.2.264, План инвестиција и трошкова за 2019 

годину 

 –група 900 

Редни број јавне набавке 279/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
900 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

 

660.000,00 РСД 

 

ПАРТИЈА 1. 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге вулканизера за 2019. годину за 
ШГ“Расина“ Крушевац,  у отвореном  
поступку бр.221/2018 

Редни број из плана јавне набавке 

РБ:1.2. 264, - План инвестиција и 

трошкова за 2019 годину 

 –група 900 

Редни број јавне набавке 279/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
900 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

120.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

120.000,00 РСД 



Уговорена вредност јавне набавке  

(са ПДВ-ом) 

144.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  ДА 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 
БАЛКАНПРОГРЕС ДОО, Крушевац, мат.бр.07719175 

 

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 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
БАЛКАНПРОГРЕС ДОО, Крушевац, мат.бр.07719175 

167.080,00 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача БАЛКАНПРОГРЕС ДОО, Крушевац, мат.бр.07719175, ПРИХВАТЉИВА  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 1 
 

 

ПАРТИЈА 2. 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге аутолимара за 2019. годину за 
ШГ“Расина“ Крушевац,  у отвореном  
поступку 

Редни број из плана јавне набавке 

РБ:1.2. 264, - План инвестиција и 

трошкова за 2019 годину 

 –група 900 



Редни број јавне набавке 279/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
900 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

320.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

320.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(са ПДВ-ом) 

384.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  ДА 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једне) 

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

1 
БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582 

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 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582 

141.600,00 

 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582, ПРИХВАТЉИВА  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 2 
 

ПАРТИЈА 3. 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге аутоелектричара за 2019. 
годину за ШГ“Расина“ Крушевац,  у 
отвореном  поступку 

Редни број из плана јавне набавке РБ:1.2. 264, - План инвестиција и 



трошкова за 2019 годину 

 –група 900 

Редни број јавне набавке 279/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
900 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

100.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

100.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(са ПДВ-ом) 

120.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  ДА 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 
БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582 

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 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582 

147.500,00 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача БРАНА КОМЕРЦ ДОО, Крушевац, мат.бр.17209582, ПРИХВАТЉИВА  

и предлаже Наручиоцу избор за партију 3 
 

 



ПАРТИЈА 4. 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге прања возила за 2019. годину 
за ШГ“Расина“ Крушевац,  у 
отвореном  поступку 

Редни број из плана јавне набавке 

РБ:1.2. 264, - План инвестиција и 

трошкова за 2019 годину 

 –група 900 

Редни број јавне набавке 279/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
900 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

120.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

120.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке  

(са ПДВ-ом) 

144.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  ДА 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 
ПТКР „ДЕНИ“, Крушевац, мат.бр.50882217 

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 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
ПТКР „ДЕНИ“, Крушевац, мат.бр.50882217 

2.320,00 

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




