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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: ЈП ''Србијашуме'' , ШГ "Београд“ - Београд 

Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 55, 11000 Београд 

Интернет страница наручиоца: www.srbijasume.rs 

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда, по члану 35., став 1., тачка 1) Закона о јавним набавкама, након 
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 569/2018. 

Врста предмета набавке: Услуге  

Опис предмета набавке:  

Услуге на гајењу шума, заштити шума, у расадничкој производњи, заштићеним природним 
добрима и др. за ШГ „Београд“ – Београд за 2019.г. – партије број 10. и 18. из отвореног 
поступка број 569/2018. 
Партија број 10. - Пошумљавање садницама т.л., поновно пошумљавање, попуњавање у 
засадима т.л., чишћење у младим састојинама, уклањање корова, окопавање у састојинама 
т.л., састојинама четинара и састојинама м.л., сеча изданака и избојака, кресање и резање 
грана - ШУ "Авала", ГЈ "Кошутњак", ГЈ "Грочанска ада", ГЈ "Макиш - Ада Циганлија", ГЈ 
"Степин Луг", ГЈ "Авала", ШУ "Липовица", ГЈ "Кошутњачке шуме", ГЈ "Губеревачке шуме", ГЈ 
"Космај" - 86,19 ха. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

Услуге повезане са шумар-ством – 77230000. 

Уговорена вредност (без ПДВ-а): 2.658.237,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: 1 (једна) 

Понуђена цена (без ПДВ-а):  

Највиша - 2.658.237,00 динара  
Најнижа - 2.658.237,00 динара  

Понуђена цена код прихватљивих понуда (без ПДВ-а):  

Највиша - 2.658.237,00 динара  
Најнижа - 2.658.237,00 динара  



 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

- 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.04.2019.г. 

Датум закључења уговора: 05.03.2019.г. 

 

Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача 
Адреса 

добављача 
Општина Матични број ПИБ 

„МИЧЕЛИНИ“ 
д.о.о. 

Ваљево, 
Рајковачка 17 

Ваљево 06240178 101492810 

 

Период важења уговора:  

12 (дванаест) месеци од датума закључења уговора или до момента утрошка средстава у 
износу укупне вредности уговора.  

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 
115. Закона о јавним набавкама 
 
 
Остале информације: 

‐ 

 
 
 
 

 


