
Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд ,ШГ 

„Врање „ Врање 

Адреса 

Иве Лоле Рибара бр.18 

Место 

Врање 

Број 

извештаја 538/2019-9 

Датум 

30.12.2019. 

 

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 коришћења шума на подручју ШГ Врање 

за 2020.год. 

 

Додељује се уговор понуђачу: 

 

р.б. 
Број 

партије 
Назив/име понуђача 

Број понуде ВРЕДНОСТ 

ПОНУДЕ БРОЈ ДАТУМ 

1 2 ПР „Калча транс“, Врање, село 

Бресница бб, 64823612 

538/2019-3/6 20.12.2019. 904.636,62 

2 3 ПР „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка 

бр.1, 64454854 

538/2019-3/3 20.12.2019. 3.423.946,81 

3 4 УР „Лане Моје“, Врање, ул. Радних 

Бригада бр.3, 56805770 

538/2019-3/15 20.12.2019. 6.826.446,20 

4 5 АПР „Будатранс“, Појате, 

ул.Светог Николе бр.3, 56379975 

538/2019-3/1 20.12.2019. 5.107.752,71 

5 6 АПР „Будатранс“, Појате, 

ул.Светог Николе бр.3, 56379975 

538/2019-3/1 20.12.2019. 1.913.029,40 

6 7 
„Пролеће“доо, Трговиште, ул. 

Светозара Марковића бр.8, 

07621248 

538/2019-3/14 
20.12.2019. 

3.710.260,00 

7 8 ПР „Млади Храст“, Трговиште, 

ул.Барбаце бб, 61684336 

538/2019-3/16 20.12.2019. 3.376.835,50 

8 9 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац 

бб, 63681849 

538/2019-3/8 20.12.2019. 4.377.552,38 

9 10 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац 

бб, 63681849 

538/2019-3/8 20.12.2019. 3.369.411,92 

10 11 ПР „Ивица Златковић“, Владичин 

Хан, ул. Лебет бр.56, 64961659 

538/2019-3/17 20.12.2019. 5.068.113,33 

11 12 ПР „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. 

Лескова Бара бб, 65200309 

538/2019-3/12 20.12.2019. 1.855.453,81 

12 13 ПР „Јуре-м“, Владичин Хан, село 

Мањак бб, 64849158 

538/2019-3/19 20.12.2019. 1.508.305,90 

13 14 ПР „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. 538/2019-3/12 20.12.2019. 1.695.638,37 



Лескова Бара бб, 65200309 

14 15 
ПР „Братислав Стаменковић“, 

Грделица, ул. 15 Септембар бб, 

63777145 

538/2019-3/11 
20.12.2019. 

1.500.282,04 

15 17 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, 

село Прекодолце бб, 17547852 

538/2019-3/13 20.12.2019. 997.106,00 

16 18 ПР „Дејан Стојиљковић“, Владичин 

Хан, ул.Ђуре Салаја бр.28, 64448820 

538/2019-3/9 20.12.2019. 1.777.439,01 

17 20 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, 

село Прекодолце бб, 17547852 

538/2019-3/13 20.12.2019. 5.623.854,00 

18 21 
ПР „Братислав Стаменковић“, 

Грделица, ул. 15 Септембар бб, 

63777145 

538/2019-3/11 
20.12.2019. 

2.276.889,89 

19 24 ПР „Аца гавра“, Трговиште, 

ул.Доњи Козји Дол бб, 62900695 

538/2019-3/18 20.12.2019. 245.300,00 

СВЕГА ( ред.број 1 до 19) 55.558.253,89 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 29.11.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 538/2019 за 

јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за 2020.годину за ЈП „Србијашуме“ШГ“Врање“ 

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

29.11.2019.године  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за 

отворени поступак јавне услуга на пословима коришћења шума за ШГ“Врање“Врање за 

2020.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. 538/2019-7 од 23.12.2019. године, Комисија за јавне набавке 

је констатовала следеће: 

 

ПАРТИЈА 2 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча,израда и изношење дрвних сортимената,  

ШУ Бујановац, ГЈ Прешево, одел. 120/а, 

динамика извођ.радова   I-X  2020-  просторно 

метарско дрво тврдих.лишћара (431,19м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  
983.113,20 РСД 



(без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 904.636,62 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.085.563,94 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 „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка бр.1, 64454854 

2 ПР „Калча транс“, Врање, село Бресница бб, 64823612 

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 „Калча транс“, Врање, село Бресница бб, 64823612 904.636,62 РСД 

2 ПР „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка бр.1 982.682,01 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Калча транс“, Врање, село Бресница бб, 64823612, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за партију број 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРТИЈА 3 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча,израда и изношење дрвних сортимената,  

ШУ Бујановац ГЈ Прешево, одел. 52/б, динамика 

извођ.радова   I-XII  2020- просторно 

вишеметарско дрво тврдих.лишћара (1.502.39м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

3.425.449.20 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.423.946,81 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 4.108.736,17 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 „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка бр.1, 64454854 

 

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 „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка бр.1 3.423.946,81 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка бр.1, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за партију број 3 



 

ПАРТИЈА 4 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, , ШУ Врање, ГЈ Крушкар-Копиљак, 

одел. 18/a,б динамика извођ.радова  I-IV 2020- 

техничко дрво тврдих лишћара                                       

(2.838,46м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.942,47м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (200,00м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

7.173.102,91 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 6.826.446,20 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 8.191.735,44 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 УР „Лане Моје“, Врање, ул. Радних Бригада бр.3, 56805770 

 

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 УР „Лане Моје“, Врање, ул. Радних Бригада бр.3, 56805770 6.826.446,20 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 



да је понуда понуђача УР „Лане Моје“, Врање, ул. Радних Бригада бр.3, 56805770, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 4 

 

ПАРТИЈА 5 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча и израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, , ШУ Врање, ГЈ Гранична шума, 

одел. 24/а  динамика извођ.радова  I-IV 2020 – 

техничко дрво тврдих лишћара                                       

(1.397,47м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.000,00м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (1.095,59м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

5.827.387,21 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.107.752,71 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 6.129.303,25 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 АПР „Будатранс“, Појате, ул.Светог Николе бр.3, 56379975 

2 ПР „Думба“, Врање, Бунушевачка бб, 63673951 

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 

- 
- 

- 

 

)  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 АПР „Будатранс“, Појате, ул.Светог Николе бр.3, 56379975 
5.107.752,71 РСД 

 



2 ПР „Думба“, Врање, Бунушевачка бб, 63673951 5.319.488,30 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача АПР „Будатранс“, Појате, ул.Светог Николе бр.3, 56379975, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 5 

 

ПАРТИЈА 6 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, , ШУ Врање, ГЈ Гранична шума, 

одел.25/а,б,ц  динамика извођ.радова  I-IV 2020- 

техничко дрво тврдих лишћара                                       

(274,53м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(300,00 м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (592,67м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

2.156.544.79 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.913.029,40 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 2.295.635,28 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 АПР „Будатранс“, Појате, ул.Светог Николе бр.3, 56379975 

2 ПР „Цуце, Врање, ул. Краља Стефана Првовенчаног 83/28, 64550420 

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 АПР „Будатранс“, Појате, ул.Светог Николе бр.3, 56379975 1.913.029,40 РСД 

2 ПР „Цуце, Врање, ул. Краља Стефана Првовенчаног 83/28, 64550420 1.922.043,00 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача АПР „Будатранс“, Појате, ул.Светог Николе бр.3, 56379975, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 6 

 

ПАРТИЈА 7 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда и изношење дрвних сортимената, 

ШУ Врање, ГЈ Трговиште, одел.70/а (прво 

радно поље)  динамика извођ.радова I-V; VIII-

XII 2020 - техничко дрво тврдих лишћара 

(127,60м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (1.769,00м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

4.244.788,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.710.260,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 4.452.312,00 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 „Аца гавра“, Трговиште, ул.Доњи Козји Дол бб, 62900695 

2 „Пролеће“доо, Трговиште, ул. Светозара Марковића бр.8, 07621248 

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 „Пролеће“доо, Трговиште, ул. Светозара Марковића бр.8, 07621248 
3.710.260,00 РСД 

 

2 ПР „Аца гавра“, Трговиште, ул.Доњи Козји Дол бб, 62900695 4.017.428,00 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача „Пролеће“доо, Трговиште, ул. Светозара Марковића бр.8, 07621248, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 7 

 

ПАРТИЈА 8 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда и изношење дрвних сортимената, 

ШУ Врање, ГЈ Трговиште, одел.70/а (друго 

радно поље)  динамика извођ.радова I-VI 2020 - 

техничко дрво тврдих лишћара (95,69м3) и  

просторно метарско дрво тврдих.лишћара 

(1.494,20м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

3.568.712,20 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.376.835,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 4.052.202,60 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 „Млади Храст“, Трговиште, ул.Барбаце бб, 61684336 

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 „Млади Храст“, Трговиште, ул.Барбаце бб, 61684336 3.376.835,50 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Млади Храст“, Трговиште, ул.Барбаце бб, 61684336, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 8 

 

ПАРТИЈА 9 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, ШУ Сурдулица, ГЈ Варденик, одел. 

55/ц и 56/а,б, динамика извођ.радова  I-V; VII-

XII  2020 техничко дрво тврдих лишћара                                       

(1.021,51м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.579,11м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (276,76м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

4.385.621,41 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 4.377.552,38 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 5.253.062,85 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 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац бб, 63681849 

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

Број под 

којим је 

понуда 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 



заведена 

- 
- 

- 

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 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац бб, 63681849 4.377.552,38 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац бб, 63681849, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 9 

 

ПАРТИЈА 10 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, ШУ Сурдулица, ГЈ Варденик, одел. 

50/б и 74/ц динамика извођ.радова  –I-V; VIII-

XII 2020 техничко дрво тврдих лишћара                                       

(973,01м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.158,63м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (139,41м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

3.374.526,44 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.369.411,92 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 4.043.294,30 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 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац бб, 63681849 

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 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац бб, 63681849 3.369.411,92 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац бб, 63681849, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 10 

 

ПАРТИЈА 11 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, ШУ Сурдулица, ГЈ Кијевац, одел. 

5/a,д  динамика извођ.радова  I-V; VII-XII 2020- 

техничко дрво тврдих лишћара                                       

(1.221,43м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.824,16м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (331,04м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

5.159.215,67 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.068.113,33 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 6.081.735,99 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 „Ивица Златковић“, Владичин Хан, ул. Лебет бр.56, 64961659 

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 „Ивица Златковић“, Владичин Хан, ул. Лебет бр.56, 

64961659 
5.068.113,33 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Ивица Златковић“, Владичин Хан, ул. Лебет бр.56, 64961659, 

ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 11 

 

ПАРТИЈА 12 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, ШУ Сурдулица, ГЈ Кијевац, одел. 

10/б и 56/б  динамика извођ.радова  I-XII 2020- 

техничко дрво тврдих лишћара                                       

(271,49м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(883,05м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (92,73м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.855.453,81 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.855.453,81 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 2.226.544,57 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 „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. Лескова Бара бб, 65200309 

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

Број под 

којим је 

понуда 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 



заведена 

- 
- 

- 

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 „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. Лескова Бара бб, 65200309 1.855.453,81 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. Лескова Бара бб, 65200309, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 12 

 

ПАРТИЈА 13 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда, привлачење и изношење дрвних 

сортимената, ШУ Сурдулица, ГЈ Кијевац, одел. 

11/б и 13/б  динамика извођ.радова  I-V2020- 

техничко дрво тврдих лишћара                                       

(78,54м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(819,15м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (151,06м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.656.957,15 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.508.305,90 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.809.967,08 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 „Јуре-м“, Владичин Хан, село Мањак бб, 64849158 

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

Број под 

којим је 

понуда 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 



заведена 

- 
- 

- 

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 „Јуре-м“, Владичин Хан, село Мањак бб, 64849158 1.508.305,90 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Јуре-м“, Владичин Хан, село Мањак бб, 64849158, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 13 

 

ПАРТИЈА 14 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената, 

ШУ Сурдулица, ГЈ Врла, одел. 59/а, ц, д, 

динамика извођ.радова  I-VI 2020 - техничко 

дрво тврдих лишћара                                       

(396,83м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(733,14м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (136,72м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.966.295,59 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.695.638,37 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 2.034.766,04 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 „СИГ“, Сурдулица, ул.Санаторијум бб, 61211608 

2 ПР „Лепи пон СЦ“, Сурдулица, ул. Лескова Бара бб, 65200309 

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

Број под Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 



којим је 

понуда 

заведена 

- 
- 

- 

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 „Лепи пон СЦ“, Сурдулица, ул. Лескова Бара бб, 65200309 1.695.638,37 РСД 

2 ПР „СИГ“, Сурдулица, ул.Санаторијум бб, 61211608 1.741.019,50 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Лепи пон СЦ“, Сурдулица, ул. Лескова Бара бб, 65200309, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 14 

 

ПАРТИЈА 15 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча и израда дрвних сортимената, ШУ 

Владичин Хан, ГЈ Кукавица 1, одел. 62/a,  

динамика извођ.радова  I-VI 2020 - техничко 

дрво тврдих лишћара (1.846,94м3),вишеметарско 

дрво тврдих лишћара (1.287,02м3) и  просторно 

метарско дрво тврдих.лишћара (227,12м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.966.295,59 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.500.282,04 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.800.338,45 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 „Бреза 73“, Врање, село Дреновац бб, 64420291 

2 ПР „Братислав Стаменковић“, Грделица, ул. 15 Септембар бб, 63777145 



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 „Братислав Стаменковић“, Грделица, ул. 15 Септембар бб, 

63777145 
1.500.282,04 РСД 

2 ПР „Бреза 73“, Врање, село Дреновац бб, 64420291 1.606.062,40 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Братислав Стаменковић“, Грделица, ул. 15 Септембар бб, 63777145, 

ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 15 

 

ПАРТИЈА 17 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортименатa, 

ШУ Владичин Хан, ГЈ Кукавица 1, одел. 25/a  

динамика извођ.радова  I-V 2020- техничко дрво 

тврдих лишћара (491,06 м3),вишеметарско дрво 

тврдих лишћара (250,00м3) и  просторно метарско 

дрво тврдих.лишћара (90,97м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.216.636,20 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 997.106,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.196.527,20 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 

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



1 ПР „Дејан Стојиљковић“, Владичин Хан, ул.Ђуре Салаја бр.28, 64448820 

2 ПР „Цигапродукт“, Вучје, ул.7 Јули бр.3, 63346730 

3 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, село Прекодолце бб, 17547852 

 

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 
ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, село Прекодолце бб, 

17547852 
997.106,00 РСД 

2 
ПР „Дејан Стојиљковић“, Владичин Хан, ул.Ђуре Салаја 

бр.28, 64448820 
1.079.817,94 РСД 

3 ПР „Цигапродукт“, Вучје, ул.7 Јули бр.3, 63346730 1.118.946,26 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, село Прекодолце бб, 17547852, 

ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 17 

 

ПАРТИЈА 18 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча и израда дрвних сортимената, ШУ 

Владичин Хан, ГЈ Кукавица 1, одел. 34/б,  

динамика извођ.радова  I-VI 2020 - техничко 

дрво тврдих лишћара                                       

(2.308,07м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.704,91м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (302,79м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

2.172.612,55 РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.777.439,01 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 2.132.926,81 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 „Дејан Стојиљковић“, Владичин Хан, ул.Ђуре Салаја бр.28, 64448820 

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 „Дејан Стојиљковић“, Владичин Хан, ул.Ђуре Салаја 

бр.28, 64448820 
1.777.439,01 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Дејан Стојиљковић“, Владичин Хан, ул.Ђуре Салаја бр.28, 64448820, 

ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 18 

 

ПАРТИЈА 20 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортименатa, 

ШУ Владичин Хан, ГЈ Кукавица 3, одел. 39/а и 

51/ а,б динамика извођ.радова  I-V; VIII-XII 

2020- техничко дрво тврдих лишћара                                       

(2.625,91 м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.725,25м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (310,01м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  
6.693.169,13 РСД 



(без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.623.854,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 6.748.624,80 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 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, село Прекодолце бб, 17547852 

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 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, село Прекодолце бб, 17547852 5.623.854,00 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, село Прекодолце бб, 17547852, Врање 

ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за партију број 20 

 

ПАРТИЈА 21 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Сеча и израда дрвних сортимената, ШУ 

Владичин Хан, ГЈ Кукавица 3, одел. 28/а, б, ц,  

динамика извођ.радова  I-V 2020 - техничко дрво 

тврдих лишћара                                       

(2.824,64м3),вишеметарско дрво тврдих лишћара 

(1.668,11м3) и  просторно метарско дрво 

тврдих.лишћара (372,34м3) 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  
2.499.221,52 РСД 



(без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.276.889,89 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 2.132.926,81 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 „Братислав Стаменковић“, Грделица, ул. 15 Септембар бб, 63777145 

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 „Братислав Стаменковић“, Грделица, ул. 15 Септембар бб, 

63777145 
2.276.889,89 РСД 

 

 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача  ПР „Братислав Стаменковић“, Грделица, ул. 15 Септембар бб, 63777145, Врање 

ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 21 

 

ПАРТИЈА 24 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Превоз дрвних сортимената -  техничко дрво 

тврдих лишћара                                        

(223,00м3), ШУ Врање, ГЈ Трговиште, одел. 70, 

трансп.дист. 9,00 км, динамика извођ.радова V-

XII 2020 

Редни број из плана јавне набавке 

-План инвестиција и трошкова –група 

915 

Редни број јавне набавке План ЈН 2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 



Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

247.474,25 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 245.300,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 294.360,00 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 „Аца гавра“, Трговиште, ул.Доњи Козји Дол бб, 62900695 

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 „Аца гавра“, Трговиште, ул.Доњи Козји Дол бб, 62900695 245.300,00 РСД 

 

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

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

да је понуда понуђача ПР „Аца гавра“, Трговиште, ул.Доњи Козји Дол бб, 62900695, 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:  

 

 

Понуђачи су навели да ће предметну набавку извршити самостално. 

 



  

 

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

најповољније понуде за набавку 538/2019 - услуга на пословима коришћења шума за ЈП 

„Србијашуме“,ШГ“Врање“ Врање за 2020. 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 2 ПР „Калча транс“, Врање, село 

Бресница бб, 64823612 

538/2019-3/6 20.12.2019. 904.636,62 

2 3 ПР „Грана 79“, Врање, ул.Бањичка 

бр.1, 64454854 

538/2019-3/3 20.12.2019. 3.423.946,81 

3 4 УР „Лане Моје“, Врање, ул. Радних 

Бригада бр.3, 56805770 

538/2019-3/15 20.12.2019. 6.826.446,20 

4 5 АПР „Будатранс“, Појате, 

ул.Светог Николе бр.3, 56379975 

538/2019-3/1 20.12.2019. 5.107.752,71 

5 6 АПР „Будатранс“, Појате, 

ул.Светог Николе бр.3, 56379975 

538/2019-3/1 20.12.2019. 1.913.029,40 

6 7 
„Пролеће“доо, Трговиште, ул. 

Светозара Марковића бр.8, 

07621248 

538/2019-3/14 
20.12.2019. 

3.710.260,00 

7 8 ПР „Млади Храст“, Трговиште, 

ул.Барбаце бб, 61684336 

538/2019-3/16 20.12.2019. 3.376.835,50 

8 9 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац 

бб, 63681849 

538/2019-3/8 20.12.2019. 4.377.552,38 

9 10 „ЛКТ НС“, Врање, село Мечковац 

бб, 63681849 

538/2019-3/8 20.12.2019. 3.369.411,92 

10 11 ПР „Ивица Златковић“, Владичин 

Хан, ул. Лебет бр.56, 64961659 

538/2019-3/17 20.12.2019. 5.068.113,33 

11 12 ПР „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. 

Лескова Бара бб, 65200309 

538/2019-3/12 20.12.2019. 1.855.453,81 

12 13 ПР „Јуре-м“, Владичин Хан, село 

Мањак бб, 64849158 

538/2019-3/19 20.12.2019. 1.508.305,90 

13 14 ПР „Лепи Пон СЦ“, Сурдулица, ул. 

Лескова Бара бб, 65200309 

538/2019-3/12 20.12.2019. 1.695.638,37 

14 15 
ПР „Братислав Стаменковић“, 

Грделица, ул. 15 Септембар бб, 

63777145 

538/2019-3/11 
20.12.2019. 

1.500.282,04 

15 17 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, 

село Прекодолце бб, 17547852 

538/2019-3/13 20.12.2019. 997.106,00 

16 18 ПР „Дејан Стојиљковић“, Владичин 

Хан, ул.Ђуре Салаја бр.28, 64448820 

538/2019-3/9 20.12.2019. 1.777.439,01 

17 20 ДН „Компани“ КД, Владичин Хан, 

село Прекодолце бб, 17547852 

538/2019-3/13 20.12.2019. 5.623.854,00 

18 21 
ПР „Братислав Стаменковић“, 

Грделица, ул. 15 Септембар бб, 

63777145 

538/2019-3/11 
20.12.2019. 

2.276.889,89 



 

 



 

 

 


