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Број: 560/2019-8  
Датум: 17.01.2020. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС“ број 14/2015 и 68/2015), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:  
 
 
 

О Д Л У К У  
 

о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке  
број 560/2019 - услуге на гајењу шума, заштити шума, у расадничкој 

производњи, заштићеним природним добрима и др., 
за 2020. годину, за потребе ШГ „Београд“ - Београд 

 
 

           
 Уговори за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке број 560/2019 - 
услуге на гајењу шума, заштити шума, у расадничкој производњи, заштићеним природним 
добрима и др. за ШГ „Београд“ – Београд за 2020.г., додељују се следећим понуђачима: 
 
 
Партија број 1. 
 
„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, понуда број 560/2019-5-5 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.598.400,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 2. 
 
„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, понуда број 560/2019-5-5 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.865.280,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 3. 
 
„ЗИМ ШПЕД“ д.о.о. – Шабац, Поцерска 38, понуда број 560/2019-5-2 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 2.816.061,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 4. 
 
„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, понуда број 560/2019-5-5 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 2.460.064,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 5. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 1.833.960,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд 
Булевар Михајла Пупина 113 
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд 
Кнеза Милоша 55, Београд 
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887, 
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10, 
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе 
 



Страна 2 од 52 

Партија број 6. 
 
„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19, понуда број 560/2019-5-1 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.749.660,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 7. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.297.372,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 8. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 1.054.740,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 9. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 2.947.115,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 10. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 1.894.400,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 11. 
 
„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, понуда број 560/2019-5-5 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 983.900,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 12. 
 
СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ, понуда број 560/2019-5-4 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.576.189,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 13. 
 
СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ, понуда број 560/2019-5-4 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 2.896.366,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 14. 
 
„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19, понуда број 560/2019-5-1 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.843.935,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 15. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 2.987.592,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 16. 
 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 560/2019-5-3 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.994.540,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 17. 
 
СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ, понуда број 560/2019-5-4 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.891.960,00 динара без ПДВ-а. 
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Партија број 18. 
 
„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19, понуда број 560/2019-5-1 од 10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 983.094,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 19. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 1.800.500,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 20. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.324.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 21. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 5.124.500,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 22. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 1.385.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 23. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.047.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 24. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 1.024.900,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 25. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 3.878.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 26. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 831.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 27. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 4.432.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Партија број 28. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 8.864.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 29. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 4.709.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 30. 
 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, понуда број 560/2019-5-7 од 
10.01.2020.г. 
Вредност уговора: 6.094.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, шумско 
газдинство „Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд, је сходно Закону о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС” бр. 124/2012), Одлуком вршиоца дужности директора ЈП 
“Србијашуме” број 560/2019 од 06.12.2019.г., покренуо отворени поступак јавнe набавкe 
услуга број 560/2019 - услуге на гајењу шума, заштити шума, у расадничкој производњи, 
заштићеним природним добрима и др. за 2020.г. за потребе ШГ „Београд“ - Београд. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.12.2019.г. и на порталу 
службених гласила РС и база прописа. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 7 (седам) 
понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о отварању понуда број 560/2019-6 
од 10.01.2020.г.), Комисија за јавну набавку, формирана Решењем вршиоца дужности 
директора ЈП “Србијашуме”, број 560/2019-1 од 06.12.2019.г., у саставу: 

Ред. Бр. Састав Име и презиме 

1 Председник Адела Митровић, дипл.инж. 

2 Члан Соња Зорић, дипл.инж.шум. 

3 Члан Душан Исајев, дипл.инж.шум. 

4 Члан Славко Ивановић, дипл.инж.шум. 

5 Члан Драган Самарџић, дипл.правник 

је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 560/2019-7 од 
15.01.2020. године) и констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 
 
Добра 

 

 
Услуге 

 Х 

 
Радови 
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2) Подаци о јавној набавци: 

 
Редни број јавне набавке 560/2019 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу шума, заштити шума, у 
расадничкој производњи, заштићеним 
природним добрима и др. 

Редни број из Плана јавних набавки  

Група из финансијског плана инвестиција и 
трошкова 

914. и 916. 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а  

96.288.876,80 

 
 
 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 1. 

3) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Припрема терена за пошумљавање - површине 
за санацију - ШУ "Рит", ГЈ "Дунав" - 34,60 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

3.633.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

3.598.400,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 1. 

4.318.080,00 

 

4) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

5) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

6) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 
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Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – 
Ковиљ 

  1 

 Партија 1.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
3.598.400,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.598.400,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 1., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 1. додели понуђачу: 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, за понуду број 560/2019-5-5 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 
 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 2. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Припрема терена за пошумљавање - ШУ "Рит", 
ГЈ "Рит" - 41,12 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

3.885.840,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

3.865.280,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 2. 

4.638.336,00 

 
 
 

 Х 
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2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

 Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – 
Ковиљ 

  1 

 Партија 2.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
3.865.280,00 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.865.280,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 2., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 2. додели понуђачу: 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, за понуду број 560/2019-5-5 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                     Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 3. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Припрема терена за пошумљавање - ШУ "Рит", 
ГЈ "Рит" - 29,99 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

2.834.055,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

2.816.061,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 3. 

3.379.273,20 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „ЗИМ ШПЕД“ д.о.о. – Шабац, Поцерска 38 560/2019-5-2 
10.01.2020.г.  
у 09:03 ч 

2 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                       Понуђач 
Спецификација 

„ЗИМ ШПЕД“ д.о.о. 
– Шабац 

„РАВНИ БУЉИМ“ 
д.о.о. – Ковиљ 

  1 2 

 Партија 3.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

2.816.061,00 2.831.056,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. 
б. 

                                         Понуђач 
Спецификација 

„ЗИМ ШПЕД“ д.о.о. – 
Шабац 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. 
– Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде 

без ПДВ-а (динара) 
2.816.061,00 2.831.056,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 2 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 3., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 3. додели понуђачу: 

„ЗИМ ШПЕД“ д.о.о. – Шабац, Поцерска 38, за понуду број 560/2019-5-2 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 4. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Припрема терена за пошумљавање - ШУ "Рит", 
ГЈ "Рит", ГЈ "Тамиш" - 26,06 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

2.462.670,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

2.460.064,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 4. 

2.952.076,80 

 
 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ 560/2019-5-4 
10.01.2020.г.  
у 09:12 ч 

2 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 
 

 Х 
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3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
СЗР „БАК“ – Ивањица, 
Јаворска ББ 

Понуђач је доставио неприхватљиву 
понуду зато што је понуђена цена, 
односно, вредност понуде већа од 
процењене (планиране) вредности за 
предметну партију. 

2.473.094,00 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                  Понуђач 
Спецификација 

СЗР „БАК“ – Ивањица 
„РАВНИ БУЉИМ“ 
д.о.о. – Ковиљ 

  1 2 

 Партија 4.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

2.473.094,00 2.460.064,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                Понуђач 
Спецификација 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
2.460.064,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 4., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 4. додели понуђачу: 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, за понуду број 560/2019-5-5 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 5. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Припрема терена за пошумљавање - ШУ "Земун", 
ГЈ "Црни Луг, Зидина, Дренска", ГЈ "Бојчин, 
Гибавац"; ШУ "Авала", ГЈ "Авала" - 19,72 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

1.863.540,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

1.833.960,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 5. 

2.200.752,00 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

2 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

 Х 
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Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                    Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – 
Ваљево 

„РАВНИ БУЉИМ“ 
д.о.о. – Ковиљ 

  1 2 

 Партија 5.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

1.833.960,00 1.861.568,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

                                          Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – 
Ваљево 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. 
– Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде 

без ПДВ-а (динара) 
1.833.960,00 1.861.568,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 2 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 5., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 5. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 6. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Припрема терена за пошумљавање - ШУ 
"Липовица", ГЈ "Кошутњачке шуме", ГЈ "Космај" 
- 39,89 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 6. 

3.769.605,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 6. 

3.749.660,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 6. 

4.499.592,00 

 
 
 

 Х 
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2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19 560/2019-5-1 
10.01.2020.г.  
у 08:54 ч 

2 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                      Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – 
Београд 

„РАВНИ БУЉИМ“ 
д.о.о. – Ковиљ 

  1 2 

 Партија 1.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

3.749.660,00 3.765.616,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

 

р. 
б. 

                                         Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – 
Београд 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. 
– Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде 

без ПДВ-а (динара) 
3.749.660,00 3.765.616,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 2 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 6., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 6. додели понуђачу: 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19, за понуду број 560/2019-5-1 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 7. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Обнављање редовних сечина м.л. и 
попуњавање у засадима тополе - ШУ "Рит", ГЈ 
"Дунав", ГЈ "Рит", ГЈ "Тамиш" - 206,57 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 7. 

3.378.610,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 7. 

3.297.372,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 7. 

3.956.846,40 

 

2) Број поднетих понуда: 3 (три) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19 560/2019-5-1 
10.01.2020.г.  
у 08:54 ч 

2 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

3 СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. марта 12 560/2019-5-6 
10.01.2020.г.  
у 09:21 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – 
Београд, Љермонтова 19 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду зато 
што је понуђена цена, односно, вредност понуде 
већа од процењене (планиране) вредности за 
предметну партију. 

3.865.240,00 

2 
СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. 
марта 12 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду зато 
што није испунио додатни услов везан за 
пословни капацитет, односно није доказао да 
располаже неопходним пословним  капацитетом. 

2.742.812,00 

 Х 
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Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

Наиме, понуђач је требало да докаже да је у 
претходне три године остварио приход од 
извршених услуга на пословима гајења шума, 
заштите шума и расадничкој производњи у 
вредности од најмање 15.308.040,61 динара, а 
доставио је потврде наручилаца којима доказује 
да је извршио предметне услуге, у вредности од 
12.701.926,56 динара. 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                       Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ 
д.о.о. – Београд 

СР „ПИКСИ“ – 
Пирот 

„МИЧЕЛИНИ“ 
д.о.о. – Ваљево 

  1 2 3 

 Партија 7.    

1 Понуђач наступа самостално самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност 

партије без ПДВ-а  
(динара) 

3.865.240,00 2.742.812,00 3.297.372,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.297.372,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 7., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 7. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 8. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Пошумљавање сетвом жира, пошумљавање 
садницама тополе, попуњавање у засадима 
т.л, попуњавање у засадима тополе, 
попуњавање сетвом жира - ШУ "Земун", ГЈ 
"Бојчин - Гибавац", ГЈ "Прогарска Ада, Црни 
Луг, Зидина, Дренска" - 20,09 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 8. 

1.063.794,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 8. 

1.054.740,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 8. 

1.265.688,00 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 8., у понуди понуђача 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево уочила рачунске грешке и извршила њихове исправке уз 
сагласност понуђача. 

 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

 Х 
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Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                          Понуђач 

Спецификација 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – 

Ваљево 

  1 

 Партија 8.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
1.054.740,00 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
1.054.740,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 8., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 8. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 9. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Пошумљавање садницама тополе, пошумљавање 
садницама т.л., уклањање корова, окопавање и 
прашење у састојинама т.л., састојинама четинара 
и састојинама м.л., осветљавање храстовог 
подмладка, кресање и резање грана - ШУ 
"Липовица", ГЈ "Липовица", ГЈ "Кошутњачке шуме", 
ГЈ "Губеревачке шуме", ГЈ "Космај" - 119,59 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 9. 

2.960.711,80 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 9. 

2.947.115,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 9. 

3.536.538,00 

 Х 



Страна 18 од 52 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19 560/2019-5-1 
10.01.2020.г.  
у 08:54 ч 

2 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 9., у понуди понуђача 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево уочила рачунске грешке и извршила њихове исправке уз 
сагласност понуђача. 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – 
Београд, Љермонтова 19 

Понуђач је доставио неприхватљиву 
понуду зато што је понуђена цена, 
односно, вредност понуде већа од 
процењене (планиране) вредности за 
предметну партију. 

3.594.300,00 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                   Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. 
– Београд 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. 
– Ваљево 

  1 2 

 Партија 9.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

3.594.300,00 2.947.115,00 

 



Страна 19 од 52 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                  Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
2.947.115,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 9., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 9. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 10. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Пошумљавање садницама т.л., попуњавање у 
засадима т.л., уклањање корова, окопавање и 
прашење у засадима т.л. и засадима тополе, сеча 
изданака и избојака - ШУ "Авала", ГЈ "Авала", ГЈ 
"Кошутњак", ГЈ "Макиш - Ада Циганлија", ГЈ 
"Степин Луг", ГЈ "Грочанска Ада" - 52,88 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 10. 

1.897.543,40 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 10. 

1.894.400,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 10. 

2.273.280,00 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 
 

 Х 
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3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – 
Ваљево 

  1 

 Партија 10.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
1.894.400,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
1.894.400,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 10., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 10. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 11. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Међуредна обрада - тарупирање - ШУ "Рит", ГЈ 
"Тамиш" - 98,39 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 11. 

1.023.256,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 11. 

983.900,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 11. 

1.180.680,00 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7 560/2019-5-5 
10.01.2020.г.  
у 09:19 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                          Понуђач 

Спецификација 
„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – 

Ковиљ 

  1 

 Партија 11.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
983.900,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
983.900,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 11., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 11. додели понуђачу: 

„РАВНИ БУЉИМ“ д.о.о. – Ковиљ, Пролетерска 7, за понуду број 560/2019-5-5 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 12. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Уклањање корова у засадима тополе - ШУ "Рит", 
ГЈ "Дунав", ГЈ "Рит", ГЈ "Тамиш" - 114,99 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 12. 

3.737.175,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 12. 

3.576.189,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 12. 

4.291.426,80 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ 560/2019-5-4 
10.01.2020.г.  
у 09:12 ч 

2 СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. марта 12 560/2019-5-6 
10.01.2020.г.  
у 09:21 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 
 
 

 Х 
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3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. 
марта 12 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду 
зато што није испунио додатни услов везан за 
пословни капацитет, односно није доказао да 
располаже неопходним пословним  
капацитетом. Наиме, понуђач је требало да 
докаже да је у претходне три године остварио 
приход од извршених услуга на пословима 
гајења шума, заштите шума и расадничкој 
производњи у вредности од најмање 
15.308.040,61 динара, а доставио је потврде 
наручилаца којима доказује да је извршио 
предметне услуге, у вредности од 12.701.926,56 
динара. 

3.426.702,00 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                     Понуђач 
Спецификација 

СЗР „БАК“ – Ивањица 
СР „ПИКСИ“ – 

Пирот 

  1 2 

 Партија 12.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

3.576.189,00 3.426.702,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

СЗР „БАК“ – Ивањица 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.576.189,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 
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У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 12., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 12. додели понуђачу: 

СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ, за понуду број 560/2019-5-4 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 13. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Окопавање и прашење у засадима тополе и 
врбе, нагажавање и исправљање садница у 
засадима тополе, прихрана стајњаком - ШУ "Рит", 
ГЈ "Дунав", ГЈ "Рит", ГЈ "Тамиш" - 602,47 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 13. 

2.979.474,50 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 13. 

2.896.366,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 13. 

3.475.639,20 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ 560/2019-5-4 
10.01.2020.г.  
у 09:12 ч 

2 СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. марта 12 560/2019-5-6 
10.01.2020.г.  
у 09:21 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 13., у понуди понуђача СР 
„ПИКСИ“ – Пирот уочила рачунске грешке и извршила њихове исправке. 

 
 
 
 

 Х 
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3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. 
марта 12 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду зато 
што није испунио додатни услов везан за 
пословни капацитет, односно није доказао да 
располаже неопходним пословним  
капацитетом. Наиме, понуђач је требало да 
докаже да је у претходне три године остварио 
приход од извршених услуга на пословима 
гајења шума, заштите шума и расадничкој 
производњи у вредности од најмање 
15.308.040,61 динара, а доставио је потврде 
наручилаца којима доказује да је извршио 
предметне услуге, у вредности од 12.701.926,56 
динара. 

2.902.818,51 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                    Понуђач 
Спецификација 

СЗР „БАК“ – Ивањица 
СР „ПИКСИ“ – 

Пирот 

  1 2 

 Партија 13.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

2.896.366,00 2.902.818,51 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                  Понуђач 
Спецификација 

СЗР „БАК“ – Ивањица 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
2.896.366,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 
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У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 13., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 13. додели понуђачу: 

СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ, за понуду број 560/2019-5-4 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 14. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Кресање и резање грана у засадима тополе, 
пинцирање у засадима топола и врба  - ШУ "Рит", 
ГЈ "Дунав", ГЈ "Рит", ГЈ "Тамиш" - 742,29 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 14. 

4.332.818,50 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 14. 

3.843.935,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 14. 

4.612.722,00 

 

2) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19 560/2019-5-1 
10.01.2020.г.  
у 08:54 ч 

2 СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. марта 12 560/2019-5-6 
10.01.2020.г.  
у 09:21 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1 
СР „ПИКСИ“ – Пирот, 27. 
марта 12 

Понуђач је доставио неприхватљиву понуду 
зато што није испунио додатни услов везан за 
пословни капацитет, односно није доказао да 
располаже неопходним пословним  

3.684.368,00 

 Х 
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Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

капацитетом. Наиме, понуђач је требало да 
докаже да је у претходне три године остварио 
приход од извршених услуга на пословима 
гајења шума, заштите шума и расадничкој 
производњи у вредности од најмање 
15.308.040,61 динара, а доставио је потврде 
наручилаца којима доказује да је извршио 
предметне услуге, у вредности од 12.701.926,56 
динара. 

 

4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                                                    Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – 
Београд 

СР „ПИКСИ“ – 
Пирот 

  1 2 

 Партија 14.   

1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

3.843.935,00 3.684.368,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.843.935,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 14., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 14. додели понуђачу: 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19, за понуду број 560/2019-5-1 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 15. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Чишћење у културама храста и младим природним 
састојинама и осветљавање храстовог подмлатка - 
ШУ "Рит", ГЈ "Рит", ГЈ "Дунав" - 55,64 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 15. 

3.018.400,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 15. 

2.987.592,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 15. 

3.585.110,40 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

 Х 
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Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                           Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – 
Ваљево 

  1 

 Партија 15.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
2.987.592,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
2.987.592,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 15., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 15. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 
 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 16. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Окопавање и прашење у засадима т.л., уклањање 
корова, чишћење у културама и младим 
природним састојинама - ШУ "Земун", ГЈ "Бојчин - 
Гибавац", ГЈ "Прогарска Ада, Црни Луг, Зидина, 
Дренска", ГЈ "Заштитна шума уз аутопут" - 122,94 
ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 16. 

4.011.512,40 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 16. 

3.994.540,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 16. 

4.793.448,00 

 

 Х 
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2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17 560/2019-5-3 
10.01.2020.г.  
у 09:10 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 16., у понуди понуђача 
„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево уочила рачунске грешке и извршила њихове исправке уз 
сагласност понуђача. 

 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                           Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – 
Ваљево 

  1 

 Партија 16.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
3.994.540,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                  Понуђач 
Спецификација 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.994.540,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 16., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 16. додели понуђачу: 

„МИЧЕЛИНИ“ д.о.о. – Ваљево, Рајковачка 17, за понуду број 560/2019-5-3 од 
10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 17. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Осветљавање храстовог подмлатка - ШУ 
"Земун", ГЈ "Драж, Вишњик, Бојчин, Гибавац", 
ГЈ "Прогарска ада, Црни Луг, Зидина, Дренска" 
- 68,28 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 17. 

3.928.831,20 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 17. 

3.891.960,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 17. 

4.670.352,00 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ 560/2019-5-4 
10.01.2020.г.  
у 09:12 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 Х 
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Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 

Спецификација 
СЗР „БАК“ – Ивањица 

  1 

 Партија 17.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
3.891.960.00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                  Понуђач 
Спецификација 

СЗР „БАК“ – Ивањица 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.891.960,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 17., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 17. додели понуђачу: 

СЗР „БАК“ – Ивањица, Јаворска ББ, за понуду број 560/2019-5-4 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 18. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Заштита од дивљачи - ШУ "Рит", ГЈ "Дунав", ГЈ 
"Рит", ГЈ "Тамиш" - 220,92 ха 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 18. 

994.140,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 18. 

983.094,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 18. 

1.179.712,80 

 
 
 
 
 

 Х 
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2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19 560/2019-5-1 
10.01.2020.г.  
у 08:54 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                         Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 18.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
983.094,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                 Понуђач 
Спецификација 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
983.094,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 18., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 18. додели понуђачу: 

„КОНТИНЕНТ“ д.о.о. – Београд, Љермонтова 19, за понуду број 560/2019-5-1 од 
10.01.2020.г.  
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 19. 

6) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Разни послови на гајењу шума  - ШУ "Авала" 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 19. 

1.800.500,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 19. 

1.800.500,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 19. 

2.160.600,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

7) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

8) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

9) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 19.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
1.719.952,00 

 Х 
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У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
1.719.952,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 19., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 19. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 20. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови у излетничким шумама - ШУ 
"Авала" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 20. 

3.324.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 20. 

3.324.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 20. 

3.988.800,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 
 
 
 

 Х 
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3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 20.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
3.175.296,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.175.296,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 20., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 20. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 21. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови у заштићеним природним 
добрима - ШУ "Авала" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 21. 

5.124.500,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 21. 

5.124.500,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 21. 

6.149.400,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 21.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
4.895.248,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
4.895.248,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 21., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 21. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 22. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Разни послови у расаднику - ШУ "Авала" 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 22. 

1.385.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 22. 

1.385.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 22. 

1.662.000,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

 

 Х 
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4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 22.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
1.323.040,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
1.323.040,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 22., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 22. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 

 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 23. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови на гајењу шума и уређивању 
шума - ШУ "Липовица" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 23. 

3.047.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 23. 

3.047.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 23. 

3.656.400,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 23.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
2.910.688,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
2.910.688,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 23., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 23. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 24. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови у заштићеним природним 
добрима - ШУ "Липовица" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 24. 

1.024.900,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 24. 

1.024.900,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 24. 

1.229.880,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 Х 
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4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 24.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
979.049,60 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
979.049,60 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 24., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 24. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 

 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 25. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови на гајењу шума и заштити шума  
- ШУ "Земун" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 25. 

3.878.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 25. 

3.878.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 25. 

4.653.600,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 25.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
3.704.512,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
3.704.512,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 25., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 25. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 26. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови у заштићеним природним 
добрима - ШУ "Земун" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 26. 

831.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 26. 

831.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 26. 

997.200,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

 Х 
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4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 26.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
793.824,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
793.824,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 26., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 26. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 

 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 27. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови на гајењу шума и заштити шума 
- ШУ "Рит" 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 27. 

4.432.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 27. 

4.432.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 27. 

5.318.400,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 27.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
4.233.728,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
4.233.728,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 27., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 27. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 28. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Разни послови у расадницима - ШУ "Рит" 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 28. 

8.864.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 28. 

8.864.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 28. 

10.636.800,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

 

 Х 
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4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 28.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
8.467.456,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
8.467.456,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 28., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 28. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 

 

 

 Х 
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ПАРТИЈА БРОЈ 29. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови у излетничким шумама и на 
озелењавању - РЈ за озелењавање и 
расадничку производњу 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 29. 

4.709.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 29. 

4.709.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 29. 

5.650.800,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 29.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
4.498.336,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
4.498.336,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 29., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 29. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 30. 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Разни послови у расадницима - РЈ за 
озелењавање и расадничку производњу 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 30. 

6.094.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 30. 

6.094.000,00 

Вредност уговора о јавниј набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 30. 

7.312.800,00 

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 

2) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла 
Валтровића 36 

560/2019-5-7 
10.01.2020.г.  
у 09:39 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

3) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 

 Х 
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4) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 

 
Најнижа понуђена цена 

Х 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

 

р. б. 
                                                                            Понуђач 
Спецификација 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – 
Београд 

  1 

 Партија 30.  

1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
5.821.376,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

 

р. б. 
                                                                       Понуђач 
Спецификација 

„МИЛ – ИНТЕР ХИЛЛ“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а 

(динара) 
5.821.376,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 30., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 30. додели понуђачу: 

„MIL – INTER HILL“ д.о.о. – Београд, Михајла Валтровића 36, за понуду број 560/2019-
5-7 од 10.01.2020.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

 

 
 
 

 Х 
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