
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд , ШГ „Шумарство“Рашка 

Адреса Милуна Ивановића 9 

Место Рашка 

Број одлуке 547/2019-8 

Датум 31.12.2019. 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник Републике Србије»,  број 124/2012) и 

Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије» број 

14/2015 од 04.02.2015 год. и 68/2015 од 04.08.2015.год.), Вршилац дужности директора ЈП 

„Србијашуме“ доноси:  

 

О Д Л У К У  

о обустави  поступка јавне набавке број 547/2019- Набавка услуга на пословима коришћења 

шума на подручју ШГ „Шумарство“ Рашка за 2020.год. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 29.11.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.497/2019 

за јавну набавку Набавка услуга на пословима коришћења шума на подручју ШГ „Шумарство“ 

Рашка за 2020.год.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  

поступак јавне набавке. 

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.547/2019-16 од 24.12.2019. године, Комисија за јавне набавке 

је констатовала следеће: 

 

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 X 

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. 

 

http://www.srbijasume.rs/


 

 

 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Набавка услуга на пословима коришћења 

шума на подручју ШГ „Шумарство“ 

Рашка за 2020.год. 

Редни број из плана 
 

Редни број јавне набавке 547/2019 

План инвестиција и трошкова-група 915 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 58.135.375,00 РСД 

 

ПАРТИЈА 1: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Рашка ГЈ "Бисер Вода-Врањи крш-Лиса-Борје" 

32/а,б,ц 

ГЈ ''Диван-Локва-Брезе-Зимовник''24/a,б,ц,д 
 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 2.983.600,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда: 1. 

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

1 ПР Сузана Сарић Плешин 027,Рашка, МБ: 63205524 

 

3) Називи, односн оимена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

547/2019-5-4 
ПР Сузана Сарић Плешин 

027,Рашка, МБ: 63205524 
Менично овлашћење није потписано и 

оверено од стране понуђача 

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 ПР Сузана Сарић Плешин 027,Рашка, МБ: 63205524 2.962.820,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 
   да  за партију бр 1  није пристигла ниједна прухватљива  понуда  понуђача   

и предлаже наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.1. 



 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 11: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Нови Пазар ГЈ "Винорог" 17a,б,ц,e;52a,б;6a;65a 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.650.040,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда: / 

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

1 -------------------------------------------- 

Закључно са ред.бр. /. 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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 ------------------------------ --------------------- 

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

  да је за партију бр 11 није приспела ниједна понуда 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 14: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Mojстирске шуме" 19a 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.856.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда: 1 

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

1 ПР Марашевић-2017 Источни Мојстир Тутин МБ 64785443 

 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

547/2019-5-20 
ПР Марашевић-2017 

Источни Мојстир Тутин 

Понуђач је доставио неиспраавну 

меницу 

 

 

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 ПР Марашевић-2017 Источни Мојстир Тутин 1.392.000,00 

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

  да је за партију бр 14 није приспела ниједна прихватљива понуда 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 26: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Драшке планине" 74a,б 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.127.520,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда:  

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

1  

Закључно са ред.бр. /. 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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   

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 26.  није пристигла ни једна  понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 27: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Драшке планине" 98a,б 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 906.900,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

 

2.)Укупан број поднетих понуда: 0. 

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

1 ----------------------------------------------------- 

Закључно са ред.бр. 0. 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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 - - 

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 27.  није пристигла ни једна  понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 29: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Ђерекарски омар" 19a 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 875.520,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда: 1 

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

1 ПР Адемовић-ДА Ђерекаре, Тутин МБ: 64450816 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

547/2019-5-18 
ПР Адемовић-ДА Ђерекаре, 

Тутин МБ: 64450816 
Понуђач није измирио пореске обавезе 

 

 

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 ПР Адемовић-ДА Ђерекаре, Тутин 872.480,00 

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 29.  није пристигла ниједна прихватљива понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 30: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Ђерекарски омар" 21a 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.144.640,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

.)Укупан број поднетих понуда: 1 

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

1 ПР Адемовић-ДА Ђерекаре, Тутин МБ: 64450816 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

547/2019-5-18 
ПР Адемовић-ДА Ђерекаре, 

Тутин МБ: 64450816 
Понуђач није измирио пореске обавеѕе 

 

 

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 ПР Адемовић-ДА Ђерекаре, Тутин 1.140.720,00 

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 30.  није пристигла ниједна прихватљива понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 31: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Врањача-Дијелови" 13б,ц,д,е 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 884.500,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда: 0 

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

1  

Закључно са ред.бр. 1. 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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   

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 31.  није пристигла ниједна понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 33: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Врањача-Дијелови" 19a,б,ц 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 804.750,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

2.)Укупан број поднетих понуда: 0 

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

1  

 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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   

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 33.  није пристигла ниједна понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 36: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Хум" 10a,б,ц 5a 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 765.900,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

 

2.)Укупан број поднетих понуда: / 

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

1 „ 

 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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   

  

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

За партију бр 36.  није пристигла ниједна понуда. 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТИЈА 40: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча,израда и прив.дрв.сортим. 

ШУ Тутин ГЈ "Јарут" 25a 

Редни број јавне набавке 547/2019 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.120.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) - РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) - РСД 

 

2.)Укупан број поднетих понуда: / 

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

1 -------------------------------------------- 

 

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање: 

 

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 ------------------------------ --------------------- 

  

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

  да је за партију бр 40  није приспела ниједна понуда 

и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


