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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 К У 

о обустави отвореног поступка јавне набавке број 244/2019 
- услуге на пословима коришћења шума за ШГ“Топлица“ Куршумлија- 

 
ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке услуга на пословима коришћења шума за ШГ “Топлица“ 
Куршумлија,  број 244/2019 за партије: 
 

Редни 
број 

партије 

Назив партије 

2 
Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  

техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Дуги део-Бањска ц.ч.“ одељење/одсек 57 

3 
Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  

техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Дуги део-Бањска ц.ч.“ одељење/одсек 16,17 

4 
Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  

техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Равна планина “ одељење/одсек 2/б, 15/а,б 

5 
Сеча и израда дрвних сортимената –   метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Рударе “ одељење/одсек 

32/а,40/а,ц,42/а,49/а 

6 
Сеча и израда дрвних сортимената –  остало техничко и вишеметарско дрво са привлачењем – остало  

техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац II “ одељење/одсек 2/а,д,е,ф,х 

7 
Сеча и израда дрвних сортимената – вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –   вишеметарско 

дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине “ одељење/одсек  16/а 

8 
Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  

техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине “ одељење/одсек  34/а,ц,43/б 

9 Сеча и израда дрвних сортимената –  вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  вишеметарско 
дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине “ одељење/одсек  56/а,ц,57/а,б,ц,д 

10 
Сеча и израда дрвних сортимената –  вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  вишеметарско 

дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине“ одељење/одсек 62/а,е,ф,х 

11 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Луковске шуме “ 

одељење/одсек 13/а,30/б 

12 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Бабица “ одељење/одсек 

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Топлица“Куршумлија 

Вука Караџића бб 

Куршумлија 

244/2019-8 

26.07.2019. 



19/б,20/б,21/ц,48/ц 

13 Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Бабица “ одељење/одсек 11 

14 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Алиловица“ одељење/одсек 

42/а 

16 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Дуги Део-Бањска црна 

чука“ одељење/одсек 57 

17 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Дуги Део-Бањска црна 

чука“ одељење/одсек 16,17 

18 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Добри До“ одељење/одсек 

18/а,29/б,30/а,48/а,62/а,б,65/а 

19 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Равна планина“ 

одељење/одсек 2/б, 15/а,б 

20 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Рударе“ одељење/одсек 

28/б,32/а,40/а,ц,42/а,49/а 

21 Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Јаворац“ одељење/одсек 19/,б,ц,д,е 

22 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац II“ 

одељење/одсек 85/а, 89/а 

23 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ „Велики Јастребац “ 

одељење/одсек 39/a,б,д, 51/а 

24 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ 

одељење/одсек 16/а 

25 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ 

одељење/одсек 34/а,ц,43/б 

26 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ 

одељење/одсек 56/а,ц,57/а,б,ц,д 

27 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ 

одељење/одсек 62/а,е,ф,х 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 06.06.2019.  године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 122/2019 за јавну  
набавку услуга на пословима коришћења шума за ШГ“Топлица“ Куршумлија. 
 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 12.04.2019. 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  

 

Разлог за обуставу поступка: 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда x 

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће  



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 244/2019-7 од 18.07.2019. године, Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће: 
 
 

ПАРТИЈА 2:   

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, 
вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  
техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  
„Дуги део-Бањска ц.ч.“ одељење/одсек 57 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.060.600,00 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: 0 (ниједна) 

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

/ 
/ 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.2. 

ПАРТИЈА 3:   

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, 
вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  
техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  
„Дуги део-Бањска ц.ч.“ одељење/одсек 16,17 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.686.780,00 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: 0 (ниједна) 



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

/ 
/ 

 
 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.3. 
 

ПАРТИЈА :  4 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, 
вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  
техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  
„Равна планина “ одељење/одсек 2/б, 15/а,б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 526.380,00 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: 0 (ниједна) 

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

/ 
/ 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.4. 
 

ПАРТИЈА :  5 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –   метарско дрво  у  
ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Рударе “ одељење/одсек 
32/а,40/а,ц,42/а,49/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 883.260,00 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: 0 (ниједна) 

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



/ 
/ 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.5. 
 

ПАРТИЈА :  6 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  остало техничко и 
вишеметарско дрво са привлачењем – остало  техничко и 
вишеметарско дрво у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац 
II “ одељење/одсек 2/а,д,е,ф,х 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
124.580,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.6. 
 

ПАРТИЈА :  7 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената – вишеметарско и 
метарско дрво са привлачењем –   вишеметарско дрво у  
ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине “ одељење/одсек  
16/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
422.230,00 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:  НE 

2) Укупан број поднетих понуда: 0 (ниједна) 

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



1 
/ 

 
 

 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.7. 
 

ПАРТИЈА :  8 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, 
вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  
техничко и вишеметарско дрво у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  
„Ргајске планине “ одељење/одсек  34/а,ц,43/б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.614.130,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.8. 
 

ПАРТИЈА :  9 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената –  вишеметарско и 
метарско дрво са привлачењем –  вишеметарско дрво у  
ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине “ одељење/одсек  
56/а,ц,57/а,б,ц,д 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.563.250,00 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: 0 (ниједна) 

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



1 / 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.9. 
 

ПАРТИЈА :  10 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  вишеметарско и 
метарско дрво са привлачењем –  вишеметарско дрво у  
ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Ргајске планине“ одељење/одсек 
62/а,е,ф,х 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
781.780,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.10. 

 

ПАРТИЈА :  11 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Луковске шуме “ одељење/одсек 
13/а,30/б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
74.300,00 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: 0 (ниједна) 

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



1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.11. 
 

ПАРТИЈА :  12 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Бабица “ одељење/одсек 
19/б,20/б,21/ц,48/ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.157.190,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.12.  

ПАРТИЈА :  13 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Бабица “ одељење/одсек 11 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
787.360,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 

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



Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.13.  

 

ПАРТИЈА :  14 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 

„Куршумлија“, ГЈ  „Алиловица“ одељење/одсек 42/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
578.880,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.14.  

 

ПАРТИЈА :  16 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 

„Куршумлија“, ГЈ  „Дуги Део-Бањска црна чука“ 

одељење/одсек 57 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
297.600,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 



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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.16. 

ПАРТИЈА :  17 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Дуги Део-Бањска црна чука“ 
одељење/одсек 16,17 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.239.120,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.17. 
 

ПАРТИЈА :  18 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Добри До“ одељење/одсек 
18/а,29/б,30/а,48/а,62/а,б,65/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.772.980,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 



Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.18. 
 

ПАРТИЈА :  19 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Равна планина“ одељење/одсек 2/б, 
15/а,б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 254.920,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.19. 
 

ПАРТИЈА :  20 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Рударе“ одељење/одсек 
28/б,32/а,40/а,ц,42/а,49/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
899.720,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр. 20. 



 

ПАРТИЈА :  21 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 
Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Блаце“, ГЈ  „Јаворац“ одељење/одсек 19/,б,ц,д,е 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
438.840,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.21. 

 

ПАРТИЈА :  22 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац II“ одељење/одсек 85/а, 
89/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
369.340,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 

 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.22. 



 

 

ПАРТИЈА :  23 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Прокупље“, ГЈ „Велики Јастребац “ одељење/одсек 
39/a,б,д, 51/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 351.190,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.23. 
 

ПАРТИЈА :  24 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ одељење/одсек 16/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
409.630,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију бр.24. 
 



 

ПАРТИЈА :  25 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ одељење/одсек 
34/а,ц,43/б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.232.050,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.25. 
 

ПАРТИЈА :  26 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ одељење/одсек 
56/а,ц,57/а,б,ц,д 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.246.050,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.26. 

 



 

ПАРТИЈА :  27 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво у  ШУ 
„Прокупље“, ГЈ „Ргајске планине “ одељење/одсек 
62/а,е,ф,х 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 706.170,00 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: 0 (ниједна) 

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

1 / 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Није приспела ниједна понуда 

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка  за партију бр.27. 
 
 
 
Вршилац дужности директора прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о обустави поступка за јавну набавку 
бр. 244/2019 за партије 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 и 27 те је на основу законског 
овлашћења донео одлуку о обустави поступка као у диспозитиву, јер нису испуњени услови за доделу уговора из 
члана 107. Закона о јавним набавкама. 

 
Наручилац неће сносити трошкове припреме понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама јер се за 
наведене партије поступак обуставља из разлога који нису на страни наручиоца. 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 10 дана од дана објаве на Порталу Управе 
за ЈН и интернет страници наручиоца 

 

 


