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Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд ,ШГ „Пријепоље „ Пријепоље 
Адреса  

Валтерова 155. Пријепоље 
Место  

Пријепоље 
Број извештаја  

10/2019-9 
Датум  

14.02.2019. 
 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и Закона о изменама и 
допунама Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник РС“,бр.14/2015 од 04.02.2015.год. и ,,Сл.Гласник РС“,бр.68 
од 04.08.2015.год), Вршилац дужности директора  ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ доноси: 
 

О Д Л У КУ 
о додели  уговора у преговарачком  поступаку са објављиванјем позивана основу члана 35. став 1. 
тачка1. Закона o јавним набавкама Услуга на пословима  коришћења шума ЈН 10/2019 , за потребе  ШГ 
„Пријепоље“  Пријепоље  за 2019. годину  

Додељује се уговор понуђачу: 
 

Број 
партије 

Назив/име понуђача 
Број понуде Датум 

понуде 
Вредност 

понуде РСД 
 5 ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, 

М.Стиковића бб, 
10/2019-4-1 29.01.2019. 1.394.400,00 

 6 ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, 
М.Стиковића бб, 

10/2019-4-1 29.01.2019. 2.080.040,00 

10 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора,  
10/2019-4-6 31.01.2019. 287.232,00 

11 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора,  
10/2019-4-6 31.01.2019. 1.187.500,00 

12 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора,  
10/2019-4-6 31.01.2019. 467.500,00 

15 ППУДОО„ШЕРБЕТОВАЦ“  Пријепоље ,Бабине 
бб,  

10/2019-4-5 30.01.2019. 1.917.736,00 

26 СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања 
10/2019-4-8 31.01.2019. 1.313.495,00 

27 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, 
Рутоши 

10/2019-4-3 29.01.2019. 1.033.720,00 

32 СТУР ЗЛАТАРАЦ, Нова Варош, Бабића брдо бб 
10/2019-4-7 31.01.2019. 2.355.855 

33 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, 
Рутоши 

10/2019-4-3 29.01.2019. 854.560,00 

34 АПТ „МИДА-М“, Нова Варош, Сердара Јанка 
Вукотића19, 

10/2019-4-4 29.01.2019. 327.980,00 

35 ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши 
10/2019-4-2 29.01.2019. 690.030,00 

36 ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши 
10/2019-4-2- 29.01.2019. 412.160,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 2 of 15 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

             
Наручилац је дана 23.01.2019. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објављиванјем 
позива на основу члана 35.став 1. тачка1. Закона o јавним набавкама, за јавну  набавку услуга  на пословима 
коришћења шума  ШГ „ Пријепоље“  за 2019.годину, јер у отвореном поступку број 542/2019, за предметнe  
партијe : 5,6,10,11,12,14,15,26,27,32,33,34,35, и 36 , добио је  неприхватљиве понуде, с тим што се првобитно 
одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора нису  
мењали. Наручилац је позивао само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје 
понуде, тако да их учине прихватљивим.Понуђена цена у преговарачком поступку није могла бити већа од 
понуђене цене у твореном поступку.                                                                                                           
     У извештају о стручној оцени понуда бр. 10/2019-7 од 31.01.2019, 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 2019. годину 

Редни број из плана јавне набавке - 

Редни број јавне набавке 10/2019 

План инвестиција и трошкова-група 915 
Процењена вредност јавне набавке (безПДВ-а) 15.955.459,00 РСД 
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ПАРТИЈА 5: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Пријепоље", гј"Црни врх-Камена гора", одељење 
37/а, од априла до јула 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.454.160,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.394.400,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.673.280,00 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 ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, М.Стиковића бб, 21406295 

 

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. 
ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, М. Стиковићабб,  1.394.400,00 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, М. Стиковићабб,   , за партију број  5 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 

. 
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ПАРТИЈА 6: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Пријепоље", гј"Црни врх-Камена гора", одељење 
38/а, од априла до септембра 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.080.040,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.080.040,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.496.048,00 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 ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, М.Стиковићабб, м бр. 21406295 

 

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. ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, М. Стиковићабб 
2.080.400,00 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
ДОО“Марко Радомировић“ Пријепоље, М. Стиковићабб,   , за партију број  6 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 10: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Привлачење у ШУ"Пријепоље", гј"Јадовник-
Дервента", одељење 30,31, од мај до децембра 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
288.384,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
287.232,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
287.232,00 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 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора, Мат.бр: 56320130 

 
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 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора, 
287.232 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора ,   , за партију број  10 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 11: 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Изношење у ШУ"Пријепоље", гј"Јадовник-Дервента", 
одељење 30,31, од мај до децембра 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.187.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.187.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.187.500,00 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 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора, Мат.бр: 56320130 

 

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. СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора, 
1.187.500,00 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора ,   , за партију број  11 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 12: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Изношење у ШУ"Пријепоље", гј"Власан-Бјелобабе", 
одељење 21, од фебруара до маја 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
467.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
467.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
467.500,00 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 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора, Мат.бр: 56320130 

 

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 СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора, 
467.500,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
СЗР „ЖУТА БУКВА“ Пријепоље, Камена Гора ,   , за партију број  12 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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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 35, од 
маја до септембра 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.917.736,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.917.736,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.301.283,20 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 ППУДОО„ШЕРБЕТОВАЦ“  Пријепоље ,Бабине бб, Мат.бр: 06376266 

 

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. 
ППУДОО„ШЕРБЕТОВАЦ“  Пријепоље ,Бабине бб,  1.917.736,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
ППУДОО„ШЕРБЕТОВАЦ“  Пријепоље ,Бабине бб,  за партију број  15 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 26 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Прибој", гј"Лиса стена-Гусиње", одељење 29, од 
јануара до априла 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.313.495,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.313.495,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.576.194,00 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 

- - - 
 
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 СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања 
1.313.495,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања ,  за партију број  26 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 27 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Прибој", гј"Црни врх-Љесковац", одељење 33, од 
марта до маја 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.034.218,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.033.720,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.240.464,00 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 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 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши 1.033.720,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши  ,  за партију број  27 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 32: 
 
1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варошј", гј"Златар 1", одељење 86, од марта 
до јула 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.355.855,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.355.855,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.827.026,00 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 СТУР ЗЛАТАРАЦ, Нова Варош, Бабића брдо бб, 60904219 

 
 
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. СТУР ЗЛАТАРАЦ, Нова Варош, Бабића брдо бб,  2.355.855,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
СТУР ЗЛАТАРАЦ, Нова Варош, Бабића брдо бб,   ,  за партију број  32 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 33 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варош", гј"Златар 1", одељење 7, од марта 
до маја 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
864.640,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
854.560,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.025.472,00 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 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 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, 
854.560,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши  ,  за партију број  33 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 34 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варошј", гј"Златар 1", одељење 23, од 
фебруара до марта 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
398.970,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
327.980,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
393.576,00 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 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461 

2 АПТ „МИДА-М“, Нова Варош, Сердара Јанка Вукотића19 

 

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 Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши,  
398.840,00 

2 АПТ „МИДА-М“, Нова Варош, Сердара Јанка 
Вукотића19 327.980,00 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
АПТ „МИДА-М“, Нова Варош, Сердара Јанка Вукотића19,  за партију број 34 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора 
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ПАРТИЈА 35 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варош", гј"Вучја-Козомр-Вран", одељење 
30, од маја до јула 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
693.187,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
690.030,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
828.036,00 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 ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши, м.бр 628977031 

 

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 ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши 
690.030,00 

 
 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши ,  за партију број 35 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговор. 
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ПАРТИЈА 36 : 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у 
ШУ"Нова Варош", гј"Вучја-Козомр-Вран", одељење 
32, од јуна до августа 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
413.952,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
412.160,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
494.592,00 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 ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши, м.бр 628977031 

 

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 ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши 
412.160,00 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача  
 
ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши ,  за партију број 36 . 

и предлаже наручиоцу  избор за доделу уговора. 




