
 
 
Наручилац 
 
Адреса 
 
Место 
 
Број одлуке 
 
Датум 
 
 
 
На основу члана 109. 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: 
 
 
                                                                     О Д Л У К У 

о обустави преговарачког поступка без објављивања по чл.36. ЗЈН јавне набавке број 
297/2019 

- услуге на гајењу шума, заштити шума и расадничкој производњи  за  
ШГ  „Северни Кучај“ Кучево за 2019.годину 

 
 

ОБУСТАВЉА се преговарачки поступак јавне набавке услуге на гајењу шума, 
заштити шума и расадничкој производњи  за ШГ  „Северни Кучај“ Кучево за 2019.годину 

за следеће партије: 
 

редни 
број 

партије 

Назив 
предмета набавке 

ВИД РАДА Количина 

1. 
Нега шума у ШУ Кучево, ГЈ Доњи 

Пек-Чезава 

Нега шума-Мере неге до 5.године старости-
Окопавање и прашење 

(ГЈ Доњи Пек-Чезава 21/1) 
4,50 ха 

Укупно партија 1. 4,50 ха 

2. 
Нега шума у ШУ Кучево, ГЈ Пек-

Гложана-Комша 

Нега шума-Мере неге до 5.године старости-
Окопавање и прашење 

(ГЈ Пек-Гложана-Комша 81/1, 82/1) 
11,85 ха 

Укупно партија 2. 11,85 ха 

3. 
Помоћне мере природног обнављања 
и вештачко обнављање у ШУ Кучево, 
ГЈ Мајдан-Кучајна 

Помоћне мере природног обнављања-
припрема терена 

(ГЈ Мајдан-Кучајна 25а) 
16,87 ха 

Помоћне мере природног обнављања-обрада 
земљишта 

(ГЈ Мајдан-Кучајна 25а) 
16,87 ха 

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ 
«Северни Кучај» Кучево 
Трг Вељка Дугошевића 26 

Кучево 

297/2019-9 

22.07.2019. 



Вештачко обнављање-комплетирање-допуна 
природног подмлатка сетвом 

(ГЈ Мајдан-Кучајна 25а) 
5,06 ха 

Укупно партија 3. 38,80 ха 

4. 
Вештачко обнављање-попуњавање 

култура у ШУ Кучево, ГЈ Доњи Пек-
Чезава 

Вештачко обнављање-попуњавање култура 
(ГЈ Доњи Пек-Чезава 21/1) 

1,97 ха 

Укупно партија 4. 1,97 ха 

5. 
Помоћне мере природног обнављања 

у ШУ Мајданпек, ГЈ Тодорова река 8б 

Помоћне мере природног обнављања-
припрема терена 

(ГЈ Тодорова река 8b) 
5,00 ха 

Помоћне мере природног обнављања-обрада 
земљишта 

(ГЈ Тодорова река 8b) 
5,00 ха 

Укупно партија 5. 10,00 ха 

6. 
Помоћне мере природног обнављања 
и вештачко обнављање у ШУ 
Мајданпек, ГЈ Равна река I 53a 

Помоћне мере природног обнављања-
припрема терена 

(ГЈ Равна река I 53a) 
11,07 ха 

Помоћне мере природног обнављања-обрада 
земљишта 

(ГЈ Равна река I 53a) 
11,07 ха 

Вештачко обнављање-комплетирање-допуна 
природног подмлатка сетвом 

(ГЈ Равна река I 53a) 
3,32 ха 

Укупно партија 6. 25,46 ха 

7. 
Помоћне мере природног обнављања 
и вештачко обнављање у ШУ 
Мајданпек, ГЈ Равна река I 59b 

Помоћне мере природног обнављања-
припрема терена 

(ГЈ Равна река I 59b) 
21,07 ха 

Помоћне мере природног обнављања-обрада 
земљишта 

(ГЈ Равна река I 59b) 
21,07 ха 

Вештачко обнављање-комплетирање-допуна 
природног подмлатка сетвом 

(ГЈ Равна река I 59b) 
3,00 ха 

Укупно партија 7. 45,14 ха 

8. 
Помоћне мере природног обнављања 
и вештачко обнављање у ШУ 
Мајданпек, ГЈ Равна река I 60a 

Помоћне мере природног обнављања-
припрема терена 

(ГЈ Равна река I 60a) 
15,71 ха 

Помоћне мере природног обнављања-обрада 
земљишта 

(ГЈ Равна река I 60a) 
15,71 ха 

Вештачко обнављање-комплетирање-допуна 
природног подмлатка сетвом 

(ГЈ Равна река I 60a) 
2,00 ха 

Укупно партија 8. 33,42 ха 

9. 
 

Нега шума у ШУ Жагубица, ГЈ Мали 
камен 

Нега шума-Мере неге до 5.године старости-
Окопавање и прашење 

(ГЈ Мали камен 37b, 37d) 
14,00 ха 

Укупно партија 9. 14,00 ха 



11. 
Услуге сакупљања семена у ШУ 

Жагубица 

Услуге сакупљања шумског семена 
(регистровани семенски објекти) 

20 р.дан 

Укупно партија 11. 20 р.дан 

 
 
 
                                                          О б р а з л о ж е њ е  
 
Наручилац је дана 26.06.2019.године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без 
објављивањем позива по чл.36. ЗЈН бр. 297/2019 за јавну набавку услуга  на на гајењу шума, 
заштити шума и расадничкој производњи  за ШГ»Северни Кучај»Кучево за 2019.г, јер 
Наручиоцу у отвореном поступку ЈН 193/2019 за партијe 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 11 није пристигла 
ниједна понуда. 
 
              За наведену јавну набавку наручилац је објавио конкурсну документацију и обавештење 
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива дана 28.06.2019.год. на Порталу 
јавних набавки. 
       
Предметни поступак је обустављен у фази:  

пре истека рока за подношење понуда       

после истека рока за подношење понуда,  
а пре доношења одлуке о додели уговора 

Х 

после доношења одлуке о додели уговора  

 
Разлог за обуставу поступка: 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда Х 

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће  

објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године. 

 

 
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.297/2016-8 од 12.07.2019. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 
 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра   
Услуге Х 
Радови         

 

 



 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Набавка услуга на гајењу,  
заштити шума и расадничкој 
производњи за  ШГ «Северни 
Кучај» Кучево  за 2019. год. 

Редни број из плана 1.2.330 

Редни број јавне набавке 297/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
5.350.861,35 РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПАРТИЈА 1: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Нега шума у ШУ Кучево, ГЈ Доњи Пек-Чезава 
оде.21/1 
 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
102.092,85 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 



Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 1. 
 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 2: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Нега шума у ШУ Кучево, ГЈ Пек-Гложана-
Комша оде.81/1, 82/1 
  

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
268.844,51 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 2. 
 
 
 

ПАРТИЈА 3: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Помоћне мере природног обнављања и 
вештачко обнављање у ШУ Кучево, ГЈ 
Мајдан-Кучајна 25/а 
 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.169.501,66 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

 
 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   



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

1 - 

 

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 
 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
 
 
 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 3. 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 4: 

1) Подаци о јавној набавци: 



Предмет јавне набавке Вештачко обнављање-попуњавање култура у 
ШУ Кучево, ГЈ Доњи Пек-Чезава оде.21/1 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
125.605,74 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

 

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 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 



1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 4. 
 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 5: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Помоћне мере природног обнављања у ШУ 
Мајданпек, ГЈ Тодорова река 8б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
277.474,95 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) - РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 



цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
 
 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 5. 
 
 

ПАРТИЈА 6: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Помоћне мере природног 
обнављања и вештачко обнављање 
у ШУ Мајданпек, ГЈ Равна река I 
53a, у периоду септембар, октобар, 
новембар 2019.год. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
770.863,49 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 6. 
 
 

ПАРТИЈА 7: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Помоћне мере природног обнављања и 
вештачко обнављање у ШУ Мајданпек, ГЈ 
Равна река I 59b, у периоду септембар, 
октобар, новембар 2019.год  

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.310.725,78 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 7. 
 
 

ПАРТИЈА 8: 

1) Подаци о јавној набавци: 



Предмет јавне набавке 

Помоћне мере природног обнављања и 
вештачко обнављање у ШУ Мајданпек, ГЈ 
Равна река I 60a, у периоду септембар, октобар, 
новембар 2019.год. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
966.123,85 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
 
 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 



1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 8. 
 

ПАРТИЈА 9: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Нега шума у ШУ Жагубица, ГЈ Мали камен, у 
периоду јун, јул 2019.год. 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
304.628,52 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

 

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 
 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
 



Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 9. 
 

ПАРТИЈА 11: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге сакупљања семена у ШУ Жагубица у 
периоду октобар-новембар 2019.г. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
55.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
- РСД 

2) Укупан број поднетих понуда: нема   

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

1 - 

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 
 
 
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже понуђене 

цене узимајући у обзир Записник о преговарању бр. 297/2019-7 од  12.07.2019.године 
 
 
 
Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 
(у РСД, без ПДВ-а) 

- - 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде: 
Елементи критеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена 

1 
- - 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Да није пристигла ниједна понуда  

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




