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Наручилац 
 
Адреса 
 
Место 
 
Број одлуке 
 
Датум 
 
 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и Закона о изменама и допунама 
Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник РС“,бр.14/2015 од 04.02.2015.год. и ,,Сл.Гласник РС“,бр.68 од 
04.08.2015.год), Вршилац дужности директора  ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ доноси: 
 
 
                                                                     ОДЛУКУ  O  ОБУСТАВИ 

отвореног поступка  Jавне набавке број 73/2020-набавка услуга: 
Услуге  на пословима  коришћења шума за потребе  ШГ „Пријепоље“  Пријепоље  за 2020. годину  
 
ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне број 73/2020  - Набавка услуга – Услуге на пословима  коришћења 
шума за потребе  ШГ „Пријепоље“  Пријепоље  за 2020. годину   за следеће Партије: 
 

Број партије ОПИС 

9 За партију број    9.  приспела понуда је неприхватљива    
13 За партију број  13.  приспела понуда је неприхватљива    
14 За партију број 14.  приспела понуда је неприхватљива    
15 За партију број 15  приспела понуда је неприхватљива    
16 За партију број 16.  приспела понуда је неприхватљива    
17 За партију број  17.  приспела понуда је неприхватљива    
18 За партију број  18.  приспела понуда је неприхватљива    

 
                                                                        О б р а з л о ж е њ е  
 
Наручилац је дана  30.03.2020, године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 73/2020  за јавну 
Набавка услуга – Услуге  на пословима  коришћења шума  за потребе  ШГ „Пријепоље“Пријепоље  за 2020. 
годину.  
 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана   03.04.2020.  године  на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак јавне набавке 
           
 
Предметни поступак је обустављен у фази:  
 

пре истека рока за подношење понуда       

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

X 

после доношења одлуке о додели уговора  

 
 

 ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ ШГ Пријепоље,  

Валтерова 155 

Пријепоље 

73/2020-7 

11.05.2020. 
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Разлог за обуставу поступка: 
 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  

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

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

 

 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом. 
 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 73/2020-6 од 30.04.2020. године, Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 
 
 
1) Врста предмета јавне набавке: 

 
Добра   
Услуге   X 
Радови         

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуга на пословима  коришћења шума за потребе  
ШГ „Пријепоље“  Пријепоље  за 2020. годину 

Редни број из плана јавне набавке - 

Редни број јавне набавке 73/2020 

План инвестиција и трошкова-група 915 

Процењена вредност јавне набавке (безПДВ-а) 28.590.953,00 РСД 
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ПАРТИЈА 9: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Прибој", гј"Лиса стена-Гусиње", одељење 39, 
април-мај 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.038.656,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 - РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ  

2) Укупан број поднетих понуда: 1. 

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

1 СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025 

 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

72/2020-3-10 
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, 
Прибојска Бања, 

Понуда је неприхватљива : Укпан износ понуде 
већи је од процењене вредности јавне набавке, 
Недостаје средство финансиског обезбеђења.   

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена .z za  

Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1 СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,  
1.103.170,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 9.  приспела  понуда  је  неприхватљива 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка . 
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ПАРТИЈА 13 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варош", гј"Јасеново-Божетићи"  ,одељење 
107, август-септембар 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
301.944,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 - РСД 

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

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ  

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 . 

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

1 СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош, 60166757 

 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

73/2020-3-8 
СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош,  Понуда је неприхватљива : Укпан износ 

понуде већи је од процењене вредности 
јавне набавке 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена . 

Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1 СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош,  331.200,00 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 13.  приспела  понуда је  неприхватљиа 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка 
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ПАРТИЈА 14: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варош", гј"Јасеново-Божетићи", 
одељење108, септембар-октобар 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
880.032,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 - РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ  

2) Укупан број поднетих понуда: 1. 

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

1 КОМАРАНИ КОМПАНИ ДОО Нова Варош Светога Саве 43. 211943336 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

73/2020-3-7 
КОМАРАНИ КОМПАНИ ДОО 
Нова Варош Светога Саве 43. 

Понуда је неприхватљива : Укпан износ понуде 
већи је од процењене вредности јавне набавке 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена . 

Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

 КОМАРАНИ КОМПАНИ ДОО Нова Варош Светога 
Саве 43 986.832,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 14.  приспела  понуда је  неприхватљиа 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка . 
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ПАРТИЈА 15  : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Пријепоље", гј"Шербетовац", одељење 1,  
 фебруар-септембар 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 388.928,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 - РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ  

2) Укупан број поднетих понуда: 1. 

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

1 СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош, 60166757 

 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

72/2020-3-8 СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош Понуда је неприхватљива : Укпан износ понуде 
већи је од процењене вредности јавне набавке 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена . 

Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1. СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош,  
422.440,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 15.  приспеа  понуа  је  неприхватљива 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка . 
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ПАРТИЈА 16 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варошј", гј"Златар 1", одељење22,                  
јул-септембар 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.816.197,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 - РСД 

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

2) Укупан број поднетих понуда: 1. 

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

1 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461 

 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

72/2020-3-9 
Никола Маријановић ПР 

СиИДС,НоваВарош, Рутоши 

Понуда је неприхватљива : Укпан износ 
понуде већи је од процењене вредности 
јавне набавке 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена . 

Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши,  
1.886.700,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 16.  приспела  понуда  је   неприхватљива 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка . 
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ПАРТИЈА 17: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варошј", гј"Златар 1", одељење 30,           
август-новембар 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.477.410,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

- 
РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ  

2) Укупан број поднетих понуда: 2. 

 

 
Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 КОМАРАНИ КОМПАНИ ДОО Нова Варош Светога Саве 43. мат.бр.21194336 

2 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

- - - 
 
 
4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена . 
Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 
Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1 КОМАРАНИ КОМПАНИ ДОО Нова Варош Светога Саве 43. 1.581.750,00 

2 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши,  1.665.000,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 17.  приспеле  понудe су  неприхватљиве 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка . 
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ПАРТИЈА 18 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варошј", гј"Златар 1", одељење78,            
август-децембар 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.975.418,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 - РСД 

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

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ  

2) Укупан број поднетих понуда: 2. 

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

1 СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош, 60166757 

2 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461 

 

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

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

- 
- - 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена . 

Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Елементи китеријума 
 
                                        Назив понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1. СЗТР МАЈА , Брдо, Нова Варош,  2.170.940,00 

2 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши,  2.220.800,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује:  

За партију  бр 18.  приспеле  понудe су  неприхватљиве 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка . 
 




