
 
 
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 отвореног поступка јавне набавке број 202/2019 

-набавка услуга на пословима коришћења шума 

 

 
 

 

ОБУСТАВЉА се отворени поступак за набавку услуга на пословима коришћења шума за: 
 
 
 

партија ОПИС 

9 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

13 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

14 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

25 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

48 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

56 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

58 Набавка услуга на пословима коришћења шума 

 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 29.12.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 
544/2019 за јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за ЈП „Србијашуме“, ШГ 
„Голија“ Ивањица за 2020. годину.  
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 29.11.2019. 
године  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за 
отворени  поступак јавне набавке. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 544/2019-6 од 20.12.2019. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 
 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 
ШГ „Голија“ Ивањица 

Венијамина Маринковића 139 

Ивањица 

544/2019-7 

30.12.2019. 

http://www.srbijasume.rs/


                 
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 

x 

после доношења одлуке о додели уговора  

 

За партије:13,14 и 58 

 

Разлог за обуставу поступка: 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда x 

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. 

 

 
За партије: 9,25,48 и 56 

 

Разлог за обуставу поступка: 
у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће x 

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. 544/2019-6 од 24.12.2019. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
   
 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра   

Услуге X 

Радови         

 

 

 



2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Набавка услуга на пословима 

коришћења шума 

Редни број из плана јавне набавке - 

Редни број јавне набавке 544/2019 

План инвестиција и трошкова-група 915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
93.777.524,00 РСД 

 

ПАРТИЈА 9 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума, ШУ Г.Река, ГЈ 
Дајићке планине, од. 42 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.355.748,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 2(две) 
Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 РЗПУШ Зоки, Куманица 

2 АТУР Боки комерц плус, Ивањица 

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 

544/2019-4-15 АТУР Боки комерц плус, Ивањица 

- понуђач није приложио никакав доказ уз изјаву 
о техничком капацитету у виду власништва, 

закупа или лизинга за шумски зглобни трактор и 
адаптирани пољопривредни трактор 

544/2019-4-9 РЗПУШ Зоки, Куманица 

- нема довољан технички капацитет јер се 
партија 9 преклапа са партијом бр. 4 по 

динамици 

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 РЗПУШ Зоки, Куманица 1.117.530,00 

2 АТУР Боки комерц плус, Ивањица 1.256.810,00 

 

 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Понуде оба  понуђача су неприхватљиве  

и предлаже Наручиоцу  обуставу.. 
 

 

ПАРТИЈА 13 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума, ШУ Г.Река, ГЈ 
Дајићке планине, од. 46,84,85,86,87 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.206.052,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 0 

Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 нема 

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 

нема нема нема 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
За партију 13 није поднета ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу  обуставу. 

 

 

 



ПАРТИЈА 14 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума, ШУ Г.Река, ГЈ 

Дајићке планине, од. 42,43,60 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 

361.444,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 0 

Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 нема 

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 

нема нема нема 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
За партију 14 није поднета ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу  обуставу. 

 

 

ПАРТИЈА 25 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума у ШУ Ивањица-

Кушићи, ГЈ Јавор-Коравчина, 
од.20 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
957.590,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

 



2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 
Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 АЗТР Басара Б транспорт, Ивањица 

 

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 

544/2019-4-30 АЗТР Басара Б транспорт, Ивањица 
- понуђач није доставио потврду Локалне 
самоуправе о измирним обавезама; Није 
доставио менична овлашћења 

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 АЗТР Басара Б транспорт, Ивањица 852.400,00 

  

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Понудa  понуђача АЗТР Басара Б, Ивањица  транспорт  је неприхватљива 

и предлаже Наручиоцу  обуставу. 

 

ПАРТИЈА 48 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума у ШУ Сјеница, 
ГЈ Голија-Јавор , од. 
112,113,114,116 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
737.233,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 
Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 СДИП Зара ИЦ, Ивањица 

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 

544/2019-4-35 СДИП Зара ИЦ, Ивањица - понуђена цена је преко процењене 

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 СДИП Зара ИЦ, Ивањица 738.150,00 

  

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Понудa  понуђача СДИП Зара ИЦ  је неприхватљива 

и предлаже Наручиоцу  обуставу. 

 

ПАРТИЈА 56 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума у ШУ Чачак, ГЈ 
Овчар-Каблар, од. 30 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.191.960,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 
Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 Југовац, Рајка Луковић пр., Ивањица 

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 

544/2019-4-14 Југовац Рајка Луковић пр., Ивањица 

- понуђач није приложио одговарајуће доказе о 
испуњењу техничког капацитета ( шумски 

зглобни трактор и адаптирани пољопривредни 
трактор се не воде на власника радње нити на 

радњу, а не постоји уговор о закупу или 
лизингу) 



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 Југовац, Рајка Луковић пр., Ивањица 1.130.040,00 

 

 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
Понудa  понуђача Југовац, Рајка Луковић пр., Ивањица  је неприхватљива 

и предлаже Наручиоцу  обуставу. 
 
 
 

ПАРТИЈА 58 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга на пословима 
коришћења шума у ШУ Чачак, ГЈ 
Стењевац-Голубац, од. 8 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.742.104,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 0 

Рб Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 нема 

 

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 

нема нема нема 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
за партију 58 није поднета ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу  обуставу. 
 

 




