
Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд ,ШГ 

„Врање „ Врање 

Адреса 

Иво Лоле Рибара бр.18 

Место 

Врање 

Број 

извештаја 8/2019-7 

Датум 

08.03.2019. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и Закона о изменама и 

допунама Закона о јавним набавкама(,,Сл.Гласник РС“,бр.14/2015 од 04.02.2015. год. и ,,Сл.Гласник 

РС“, бр.68 од 04.08.2015.год), Вршилац дужности директора ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ доноси: 

 

О Д Л У КУ  

о додели  уговора 

У отвореном поступку јавне набавке на пословима гајења шума на подручју ШГ Врање за 

2019.год. 

 

Додељује се уговор понуђачу: 

р.б. 
Број 

партије 
Назив/име понуђача 

Број понуде ВРЕДНОСТ 

ПОНУДЕ БРОЈ ДАТУМ 

1 1 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 617.625,00 

2 2 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 431.680,00 

3 3 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 419.974,40 

4 4 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 324.096,00 

5 5 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 337.600,00 

6 6 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 814.340,80 

7 7 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 381.602,40 

8 8 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 300.707,30 

9 9 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 124.735,00 

10 10 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 1.407.334,00 

11 11 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 1.371.955,20 

12 12 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 554.007,30 

13 13 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 723.108,75 

14 14 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 599.372,00 

15 15 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 678.385,00 

16 16 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 492.566,50 

17 17 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 8/2019-3/1 25.02.2019. 563.557,50 



Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

18 18 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 210.793,50 

19 19 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 38.300,00 

20 20 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 208.753,50 

21 21 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 672.588,00 

22 22 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 242.854,30 

23 23 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 356.512,00 

24 24 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 559.113,00 

СВЕГА ( ред.број 1 до 24) 12.431.561,45 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 21.01.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 08/2019 за 

јавну набавку услуга на пословима гајења шума за 2019.годину за ЈП „Србијашуме“ШГ“Врање“ 

Врање. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 

23.01.2019.године  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за 

отворени поступак јавне услуга на пословима гајења шума за ШГ“Врање“Врање за 2019.годину. 

 

 

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. 8/2019-6 од 25.02.2019. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

 
1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  

Услуге X 

Радови          

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

ПЛАН ЈАВНЕ  ЗА 2019. ГОДИНУ – 

НАБАВКА  УСЛУГА НА 

ПОСЛОВИМА ГАЈЕЊА ШУМА за 

потребе ШГ „Врање“ Врање 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

12.512.942,50 РСД 



 

ПАРТИЈА 1 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу  шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Божица 38/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

618.997,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 617.625,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 741.150,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 

65238080 
617.625,00 РСД 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 1 



ПАРТИЈА 2 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Божица 39/б 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

432.960,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 431.680,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 518.016,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 

65238080 
431.680,00 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број  



 

ПАРТИЈА 3 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Клисура 8/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

420.783,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 419.974,40 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 503.969,28 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 419.974,40 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 3 



ПАРТИЈА 4 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Клисура 11/б 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

324.720,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 324.096,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 388.915,20 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 324.096,00 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 4 



ПАРТИЈА 5 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Клисура 9/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

338.250,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 337.600,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 405.120,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 337.600,00 РСД 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 5 

 

 



ПАРТИЈА 6 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Клисура 61/б 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

817.271,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 814.340,80 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 977.208,96 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 814.340,80 РСД 

 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 6 



 

ПАРТИЈА 7 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Божица 37/б 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

382.975,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 381.602,40 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 457.922,88 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 381.602,40 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 7 



ПАРТИЈА 8 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Божица 46/а,б,ц,е 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

301.647,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 300.707,30 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 360.848,76 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 300.707,30 РСД 

 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 8 



ПАРТИЈА 9 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Клисура 60/б,ц 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

125.125,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 124.735,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 149.682,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 124.735,00 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 9 

 



ПАРТИЈА 10 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Босилеград,ГЈ Клисура 4,5/a,б 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.421.268,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.407.334,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.688.800,80 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 1.407.334,00 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 10 

 



ПАРТИЈА 11 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Бујановац,ГЈ Карпина 18/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.382.400,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.371.955,20 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.646.346,24 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 1.371.955,20 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 11 

 



ПАРТИЈА 12 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Бујановац,ГЈ Карпина 19/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

558.225,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 554.007,30 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 664.808,76 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 554.007,30 РСД 

 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 12 



ПАРТИЈА 13 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Бујановац,ГЈ Рујан 22/1 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

724.587,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 723.108,75 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 867.730,50 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 723.108,75 РСД 

 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 13 



ПАРТИЈА 14 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Бујановац,ГЈ Прешево 

129/а,148/а,127/б, 128/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

601.562,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 599.372,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 719.246,40 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 599.372,00 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 14 

 



ПАРТИЈА 15 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Сурдулица,ГЈ Врла 4/а,б 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

684.250,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 678.385,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 814.062,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

2 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 

8/2019-3/2 

ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
Понуда је неприхватљива јер је понуђена вредност 

већа за 1.150,00 рсд од процењене вредности 

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

 

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 678.385,00 РСД 

2 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 685.400,00 РСД 

 

 

 

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



 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 15 

 

 

ПАРТИЈА 16 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Сурдулица,ГЈ Врла 7/г 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

496.825,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 492.566,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 591.079,80 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

2 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 492.566,50 РСД 



ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 496.566,50 РСД 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 16 

 

ПАРТИЈА 17 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Сурдулица,ГЈ Врла 7/г 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

584.430,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 563.557,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 676.269,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

2 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 



Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 563.557,50 РСД 

ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 584.430,00 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 17 

 

ПАРТИЈА 18 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Сурдулица,ГЈ Врла 53/1 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

212.310,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 210.793,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 252.952,20 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

2 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 210.793,50 РСД 

ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 211.299,00 РСД 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 18 

 

 

ПАРТИЈА 19 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Врање,ГЈ Гранична шума 

30/1,32/1 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

38.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 38.300,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 45.960,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 38.300,00 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 19 

 

 

ПАРТИЈА 20 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Врање,ГЈ Петрова гора 99/б,ц 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

210.210,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 208.753,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 250.504,20 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 208.753,50 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 20 

 

 

ПАРТИЈА 21 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Врање,ГЈ Петрова гора 46/1 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

673.137,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 672.588,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 807.105,60 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 672.588,00 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 21 

 

 

ПАРТИЈА 22 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Врање,ГЈ Трговиште 71/д,е; 

Соборшница 18/е,69/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

242.970,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 242.854,30 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 291.425,16 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 242.854,30 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 22 

 

 

ПАРТИЈА 23 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Владичин Хан,ГЈ Кукавица 2, 

45/е,55/ц; 1/к,1/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

359.940,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 356.512,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 427.814,40 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 



8/2019-3/1 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
Понуда је неприхватљива јер је понуђена вредност 

већа за 23.996,00 рсд од процењене вредности 

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

  Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 356.512,00 РСД 

ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 383.936,00 РСД 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 23 

 

 

 

ПАРТИЈА 24 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу шума 

 у ШУ Владичин Хан,ГЈ Кукавица 1, 

65/ц,67/а 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.177 

Редни број јавне набавке 8/2019 

План инвестиција и трошкова-група 
914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

559.597,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 559.113,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 670.935,60 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 

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 су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365 559.113,00 РСД 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. Карађорђева бр.8, 64897365, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 24 

 

 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који 

је утврђена та цена:  

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 

уговора који ће извршити подизвођач:  

Понуђача су навели да ће предметну набавку извршити самостално.  

   Вршилац дужности директора  прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде за набавку 8/2019 - услуга на пословима гајења шума за ЈП 

„Србијашуме“,ШГ“Врање“ Врање за 2019. годину, те  на основу законског овлашћења доноси 

одлуку о додели уговора као у диспозитиву: 

 

р.б. 
Број 

партије 
Назив/име понуђача 

Број понуде ВРЕДНОСТ 

ПОНУДЕ БРОЈ ДАТУМ 

1 1 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 617.625,00 

2 2 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 431.680,00 

3 3 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 419.974,40 

4 4 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 324.096,00 

5 5 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 337.600,00 

6 6 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 814.340,80 

7 7 
ПР „Green forest s“, Сурдулица, ул. 

Карађорђева бр.8, 64897365 
8/2019-3/2 25.02.2019. 381.602,40 

8 8 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 300.707,30 

9 9 
ПР“FRAHINUS“, Сурдулица, ул. 

Осме Српске Бригаде бр.9, 65238080 
8/2019-3/1 25.02.2019. 124.735,00 



 


