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. 
 
Наручилац 
 
Адреса 
 
Место 
 
Број одлуке 
 
Датум 
  
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: 
 
 

ОДЛУКУ 

О додели уговора 

У отвореном поступку јавне набавке број 540/2019  

             

 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА : 
 
-партија 1-''3 М'' СЗР Добри До, Добри До;МБ:56785019;ПИБ:103795379; Бр. Понуде:540/2019-5-11 

Уговорена вредност: 8.969.550,00 РСД без ПДВ-а. 
 

-партија 2-''Суви камен'' РИШ Ушће, 7. Јули 194б;МБ:62663260;ПИБ:107325013;Бр. 
Понуде:540/2019-5-10 

Уговорена вредност: 6.412.560,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија 3-''Живковић 989'' РУДВШ Краљево, Витановац бр. 319;МБ:63511277;ПИБ:108523619; Бр. 
Понуде:540/2019-5-2 

Уговорена вредност: 7.812.860,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија 4-''Мирослав Јеринић'' СЗР,Врњачка Бања, Отроци 72;МБ:56209255;ПИБ103311174;БР.Понуде 
540/2019-5-3 

Уговорена вредност: 8.047.900,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија5-''Кеко-транс''РИШГокчаница,Гокчаницабр.11;МБ:54957297;ПИБ:101775622;Бр. 
Понуде:540/2019-5-9 

Уговорена вредност: 8.260.710,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија 6-''Дмитровић 2015''СД,Конарево;Конарево 662;МБ:64073265:ПИБ:109292651;Бр. понуде540/2019-

5-4 

Уговорена вредност: 4.354.930,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија 7-''Огањ''УДВШИЋ,Толошница,Толишница:МБ55936528;ПИБ:102884778;Бр.понуде:540/2019-5-5 

Уговорена вредност: 2.727.290,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија 8-''Дмитровић 2015''СД,Конарево;Конарево 662;МБ:64073265:ПИБ:109292651;Бр. понуде540/2019-

5-4 

Уговорена вредност: 4.678.070,00 РСД-без ПДВ-а. 

ЈП ''СРБИЈАШУМЕ'' БЕОГРАД 
ШГ ''СТОЛОВИ'' КРАЉЕВО 

Индустријска 28 

Краљево 

540/2019-9 
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-партија 9-''Равни јелак'' УШ, Бресник, Бресник 14; МБ:61429247; ПИБ:106409901;Бр. 
Понуде:540/2019-5-7 

Уговорена вредност: 2.247.500,00 РСД-без ПДВ-а. 
 

-партија 10-''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74, МБ:54957548; ПИБ:101770894; Бр. 
понуде:540/2019-5-8 

Уговорена вредност: 4.368.160,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
-партија11-''Кеко-транс''РИШГокчаница,Гокчаницабр.1;МБ:54957297;ПИБ:101775622;Бр. 
Понуде:540/2019-5-9 

Уговорена вредност: 3.167.900,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
 -партија 12-''Суви камен'' РИШ Ушће, 7. Јули 194б;МБ:62663260;ПИБ:107325013;Бр. 
Понуде:540/2019-5-10 

Уговорена вредност: 3.823.220,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
-партија 13-''Рудњак'' ИШ, Рудњак 53; МБ:62938129; ПИБ:107715032; Бр. понуде:540/2019-5-6 

Уговорена вредност: 2.420.520,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
-партија 15-''Рудњак'' ИШ, Рудњак 53; МБ:62938129; ПИБ:107715032; Бр. понуде:540/2019-5-6 

Уговорена вредност: 1.689.310,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
-партија 16-''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74, МБ:54957548; ПИБ:101770894; Бр. 
понуде:540/2019-5-8 

Уговорена вредност: 6.449.510,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
-партија 18-''3 М'' СЗР Добри До, Добри До;МБ:56785019;ПИБ:103795379; Бр. Понуде:540/2019-5-11 

Уговорена вредност: 2.560.620,00 РСД-без ПДВ-а. 
 
 
                                                          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. 
540/2019 за јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за ЈП „Србијашуме“ШГ 
''Столови'' Краљево. 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 набавке 
 
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.540/2019-7 од 20.12.2019. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.srbijasume.rs/
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1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра   

Услуге X 

Радови         

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима коришћења 
шума 

Редни број из плана јавне набавке 
План за 2020. годину 

План инвестиција и трошкова-група 
915 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
91.172.540,00   РСД 

 

ПАРТИЈА 1: 

3) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.01. до 31.12. 2020. године,   у  ШУ „Краљево“ ,  
ГЈ  „Сокоља“, одељење/одсек  17/а,б, 105/а,б,143/а 

и ГЈ ''Гледићке шуме'' оделење/одсек 41/а,  
(техничко дрво  -3536  m

3
 ,метарско дрво 345 м³, 

вишеметарско дрво1726m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
8.994.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

8.969.550,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
10.792.800,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

 

4) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''3 М'' СЗР Добри До, Добри До;МБ:56785019;ПИБ:103795379; Бр. Понуде:540/2019-5-11 
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5) 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 

________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''3 М'' СЗР Добри До 8.994.000,00 

 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''3 М'' СЗР Добри До, Добри До;МБ:56785019;ПИБ:103795379; Бр. Понуде:540/2019-5-11 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 2: 

7)  Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.01. до 31.12. 2020. године,   у  ШУ „Краљево“ ,  
ГЈ  „Сокоља“, одељење/одсек  18/а,б,ц,е, 
106/а,б,144/а   (техничко дрво  -3146  m

3
 

,метарско дрво 197 м³, вишеметарско дрво932m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.601.910,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.412.560,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
7.695.072,00 РСД 

8)   Укупан број поднетих понуда: 2 (две):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 ''Зоћа-Транс'' УР, Предоле, Предоле;МБ:57238216;ПИБ:104142006; Бр. понуде:540/2019-5-1 

2 ''Суви камен'' РИШ Ушће, 7. Јули 194б;МБ:62663260;ПИБ:107325013;Бр. Понуде:540/2019-5-10 
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9) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

10)  Понуђач је понудио следеће услове : 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Зоћа-Транс'' УР, Предоле 6.601.910,00 

2 ''Суви камен'' РИШ Ушће 6.412.560,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Суви камен'' РИШ Ушће, 7. Јули 194б;МБ:62663260;ПИБ:107325013;Бр. Понуде:540/2019-5-10 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 3: 

12) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.01. до 31.12. 2020. године,   у  ШУ „Краљево“ ,  
ГЈ  „Сокоља“, одељење/одсек  107/а, 142/а и ГЈ 

''Столови Ибар'' оделење/одсек 102/а  (техничко 
дрво  -3292  m

3
 ,метарско дрво 183 м³, 

вишеметарско дрво1263m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.812.860,00 

 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

7.812.860,00 

 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
9.375.432,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 
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13) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 
''Живковић 989'' РУДВШ Краљево, Витановац бр. 319;МБ:63511277;ПИБ:108523619; Бр. 
Понуде:540/2019-5-2 

 

14) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Живковић 989'' РУДВШ Краљево 7.812.860,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Живковић 989'' РУДВШ Краљево, Витановац бр. 319;МБ:63511277;ПИБ:108523619; Бр. Понуде:540/2019-5-2 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 4: 

16)  Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.01. до 31.12. 2020. године,   у  ШУ „Краљево“ ,  
ГЈ  „Сокоља“, одељење/одсек  108/а, 141/а, 146/ц 

и ГЈ ''Столови Рибница'' оделење/одсек 7/д  
(техничко дрво  -3515  m

3
 ,метарско дрво 261 м³, 

вишеметарско дрво1219m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
8.047.900,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
8.047.900,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
9.657.480,00 РСД 
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17)   Укупан број поднетих понуда: 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 
''Мирослав Јеринић'' СЗР,Врњачка Бања, Отроци 72;МБ:56209255;ПИБ103311174;БР.Понуде 540/2019-5-

3 

18) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

19)  Понуђач је понудио следеће услове : 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Мирослав Јеринић'' СЗР,Врњачка Бања 8.047.900,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Мирослав Јеринић'' СЗР,Врњачка Бања, Отроци 72;МБ:56209255;ПИБ103311174;БР.Понуде 540/2019-5-3 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 5: 
 

21)  Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.04. до 30.09. 2020. године,   у  ШУ „Краљево“ ,  
ГЈ  „Сокоља“, одељење/одсек  109/а, 147/а,б, 

160/ф и ГЈ ''Столови Рибница'' оделење/одсек 86/б  
(техничко дрво  -3643  m

3
 ,метарско дрво 242 м³, 

вишеметарско дрво 

1200 m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
8.274.210,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
8.260.710,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
9.912.852,00 РСД 
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22)   Укупан број поднетих понуда: 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 
''Кеко-транс'' РИШ Гокчаница,Гокчаница бр. 11;МБ:54957297;ПИБ:101775622;Бр. 
Понуде:540/2019-5-9 

 
 

23) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

24)  Понуђач је понудио следеће услове : 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Кеко-транс'' РИШ Гокчаница 8.260.710,00 

 

Напомена: Приликом израде Извештаја о стручној оцени комисија је установила да је 
дошло до рачунске грешке у обрасцу структуре цена код понуђача ''Кеко-транс'' РИШ 
Гокчаница и извршила корекцију истих у односу на Записник о отварању понуда. Понуђач је 
упознат са рачунском грсшком, након чега је својим потписом и печатом на обрасцу 
структуре цена оверио исправку исте. 
 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Кеко-транс'' РИШ Гокчаница,Гокчаница бр. 11;МБ:54957297;ПИБ:101775622;Бр. Понуде:540/2019-5-

9 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
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ПАРТИЈА 6: 
 

26) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.03. до 31.12. 2020. године,   у  ШУ „Богутовац“ 
,  ГЈ  „Троглав Дубоцица“, одељење/одсек  67/д и 

ГЈ ''Чемерно'' оделење/одсек 20/а,46/а,б  
(техничко дрво  -1824  m

3
 ,метарско дрво 250 м³, 

вишеметарско дрво 

1162 m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
4.901.650,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

4.354.930,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
5.225.916,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

 

27) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''Дмитровић 2015''СД,Конарево;Конарево 662;МБ:64073265:ПИБ:109292651;Бр. понуде540/2019-5-4 

 

28) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Дмитровић 2015''СД,Конарево 4.354.930,00 
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29)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Дмитровић 2015''СД,Конарево;Конарево 662;МБ:64073265:ПИБ:109292651;Бр. понуде540/2019-5-4 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 
 

ПАРТИЈА 7: 
 

30) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.01. до 30.09. 2020. године,   у  ШУ „Богутовац“ 
,  ГЈ  „Чемерно'', одељење/одсек  19/а,б,ц, 21/аб и 
ГЈ''троглав Борошница''  67/а   (техничко дрво  -
1259  m

3
 ,метарско дрво 150 м³, вишеметарско 

дрво715m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.099.960,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

2.727.290,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
3.272.748,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

31) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''Огањ''УДВШИЋ,Толошница,Толишница:МБ55936528;ПИБ:102884778;Бр.понуде:540/2019-5-5 

 

32) 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 

__________ 
___________________ 

_____________________________ 
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  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Огањ''УДВШИЋ,Толошница 2.727.290,00 

 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Огањ''УДВШИЋ,Толошница,Толишница:МБ55936528;ПИБ:102884778;Бр.понуде:540/2019-5-5 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 
 

ПАРТИЈА 8: 
 

34) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча,израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.01. до 31.10. 2020. године,   у  ШУ „Богутовац“ 
,  ГЈ  „Чемерно'', одељење/одсек  22/а,б, и 45/а и 

ГЈ ''Троглав Борошница'' оделење одсек 68/а  
(техничко дрво  -1989  m

3
 ,метарско дрво 340 

1218 м³, вишеметарско дрво m3, 
). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
5.384.210,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

4.678.070,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
5.613.684,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

35) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''Дмитровић 2015''СД,Конарево;Конарево 662;МБ:64073265:ПИБ:109292651;Бр. понуде540/2019-5-4 
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36) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Дмитровић 2015''СД,Конарево 4.678.070,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Дмитровић 2015''СД,Конарево;Конарево 662;МБ:64073265:ПИБ:109292651;Бр. понуде540/2019-5-4 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 
 

ПАРТИЈА 9: 
 

38) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, метарско 

дрво тврдих лишћара вишеметарско дрво тврдих 
лишћара и четинара,), у периоду од 01.05. до 30.09. 
2020. године,   у  ШУ „Богутовац“ ,  ГЈ  „Ђаковачке 

планине“, одељење/одсек  16/а,б,ц  и ГЈ ''Троглав 
Дубочица'' оделење/одсек 2/а и 96/б,д,ф  (техничко дрво  

-974  m
3
 ,метарско дрво 250 м³, вишеметарско 

дрво546m
3, 

). 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.796.605,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

2.247.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.697.000,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 
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39) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''Равни јелак'' УШ, Бресник, Бресник 14; МБ:61429247; ПИБ:106409901;Бр. Понуде:540/2019-5-7 

 

40) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Равни јелак'' УШ, Бресник 2.247.500,00 

 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Равни јелак'' УШ, Бресник, Бресник 14; МБ:61429247; ПИБ:106409901;Бр. Понуде:540/2019-5-7 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 
 

ПАРТИЈА 10: 
 

42) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча,израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 
дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 

01.04. до 31.12.2020. године,   у  ШУ „Богутовац“ 
,  ГЈ  „Ђаковачке планине“, одељење/одсек  18/а,б, 

19/а,б и ГЈ ''Троглав Дубочица'' оделење/одсек 
65/е,ф,и  (техничко дрво  -1808  m

3
 ,метарско 

дрво 350 м³, вишеметарско дрво 

1002 m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
4.846.675,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

4.368.160,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
5.241.792,00 РСД 
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Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

43) Укупан број поднетих понуда 3 (три):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''Огањ''УДВШИЋ,Толошница,Толишница:МБ55936528;ПИБ:102884778;Бр.понуде:540/2019-5-5 

2 ''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74, МБ:54957548; ПИБ:101770894; Бр. понуде:540/2019-5-8 

3 ''3 М'' СЗР Добри До, Добри До;МБ:56785019;ПИБ:103795379; Бр. Понуде:540/2019-5-11 

 

44) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Огањ''УДВШИЋ,Толошница 
 

4.374.930,00 

2 ''Цер промет'' УР, Церје 4.368.160,00 

3 ''3 М'' СЗР Добри До 4.636.210,00 

 
Напомена: Приликом израде Извештаја о стручној оцени комисија је установила да је 
дошло до рачунске грешке у обрасцу структуре цена код понуђача ''Цер промет'' УР, Церје  и 
''3 М'' СЗР Добри До и  извршила корекцију истих у односу на Записник о отварању понуда. 
Понуђач је упознат са рачунском грсшком, након чега је својим потписом и печатом на 
обрасцу структуре цена оверио исправку исте. 
 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74, МБ:54957548; ПИБ:101770894; Бр. понуде:540/2019-5-8 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
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ПАРТИЈА 11: 
 

46) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената – 

(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 
метарско дрво тврдих лишћара вишеметарско 

дрво тврдих лишћара и четинара,), у периоду од 
01.01. до 30.06.2020. године,   у  ШУ „Ушће“ ,  ГЈ  

„Жељин“, одељење/одсек  21/а,б,ц  и 11/а,б,ц  
(техничко дрво  -1348  m

3
 ,метарско дрво 181 м³, 

вишеметарско дрво480m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.168.690,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

3.167.900,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
3.801.480,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

47) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 

''Кеко-транс'' РИШ Гокчаница,Гокчаница бр. 11;МБ:54957297;ПИБ:101775622;Бр. 
Понуде:540/2019-5-9 

 

48) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 

 

  Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
''Кеко-транс'' РИШ Гокчаница 

3.167.900,00 
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49)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Кеко-транс'' РИШ Гокчаница,Гокчаница бр. 11;МБ:54957297;ПИБ:101775622;Бр. Понуде:540/2019-5-

9 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 12: 

50) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко 
дрво тврдих лишћара и четинара, метарско дрво 

тврдих лишћара вишеметарско дрво тврдих 
лишћара и четинара,), у периоду од 01.04. до 

31.08.2020. године,   у  ШУ „Ушће“ ,  ГЈ  
„Жељин“, одељење/одсек 12/а,б,ц и 14/а,б,д,е  

(техничко дрво  -1.517  m
3
 ,метарско дрво 241 м³, 

вишеметарско дрво 

714 m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.823.220,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

3.823.220,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
4.587.864,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

 

51) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''Суви камен'' РИШ Ушће, 7. Јули 194б;МБ:62663260;ПИБ:107325013;Бр. Понуде:540/2019-5-10 

 

52) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 
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 Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Суви камен'' РИШ Ушће 3.823.220,00 

 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Суви камен'' РИШ Ушће, 7. Јули 194б;МБ:62663260;ПИБ:107325013;Бр. Понуде:540/2019-5-10 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 
 

ПАРТИЈА 13: 

54)  Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча,израда и привлачење дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара, метарско дрво 

тврдих лишћара вишеметарско дрво тврдих 
лишћара ), у периоду од 01.03. до 31.09.2020. 

године,   у  ШУ „Ушће“ ,  ГЈ  „Жељин“, 
одељење/одсек 15/а,б,е и 20/а,б  (техничко дрво  -
1.097  m

3
 ,метарско дрво 132 м³, вишеметарско 

дрво 

439 m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.388.010,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.388.010,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.865.612,00 РСД 

55)   Укупан број поднетих понуда: 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 ''Рудњак'' ИШ, Рудњак 53; МБ:62938129; ПИБ:107715032; Бр. понуде:540/2019-5-6 

 
 

56) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 
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57)  Понуђач је понудио следеће услове : 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Рудњак'' ИШ, Рудњак 2.388.010,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Рудњак'' ИШ, Рудњак 53; МБ:62938129; ПИБ:107715032; Бр. понуде:540/2019-5-6 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 15: 

63)  Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара, 

метарско дрво тврдих лишћара 
вишеметарско дрво тврдих лишћара и 

четинара,), у периоду од 01.08. до 31.12. 
2020. године,   у  ШУ „Ушће“ ,  ГЈ  „Жељин“, 

одељење/одсек  19/а,б,ц и ГЈ ''Гокчаница'' 
оделење/одсек 168/а,б    (техничко дрво  -852  

m
3
 , метарско дрво 77 м³, вишеметарско 

дрво1123m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.675.295,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.675.295,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
4.410.354,00 РСД 

64)   Укупан број поднетих понуда: 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 ''Рудњак'' ИШ, Рудњак 53; МБ:62938129; ПИБ:107715032; Бр. понуде:540/2019-5-6 

 
 

65) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 
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66)  Понуђач је понудио следеће услове : 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Рудњак'' ИШ, Рудњак 3.675.295,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Рудњак'' ИШ, Рудњак 53; МБ:62938129; ПИБ:107715032; Бр. понуде:540/2019-5-6 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 16: 

68)  Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча, израда и привлачење дрвних 
сортимената – (техничко дрво тврдих 

лишћара и четинара, метарско дрво тврдих 
лишћара вишеметарско дрво тврдих лишћара 

и четинара,), у периоду од 01.02. до 31.12. 
2020. године,   у  ШУ „Ушће“ , ГЈ 

''Гокчаница'' оделење/одсек 48/а,б,ц, ГЈ 
''Студеница Полумир'' оделење/одсек 36/а,б.д 

и   ГЈ  „Жељин“, одељење/одсек  26/а     
(техничко дрво  -2042  m

3
 , метарско дрво 

359 м³, вишеметарско дрво1337m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.517.120,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.449.510,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
7.739.412,00 РСД 

69)   Укупан број поднетих понуда: 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 ''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74, МБ:54957548; ПИБ:101770894; Бр. понуде:540/2019-5-8 

 
 

70) 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 

_________ 
________________ 

_______________________________________ 
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71)  Понуђач је понудио следеће услове : 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74,  6.449.510,00 

 

Напомена: Приликом израде Извештаја о стручној оцени комисија је установила да је 
дошло до рачунске грешке у обрасцу структуре цена код понуђача ''Цер промет'' УР, Церје  и  
извршила корекцију истих у односу на Записник о отварању понуда. Понуђач је упознат са 
рачунском грсшком, након чега је својим потписом и печатом на обрасцу структуре цена 
оверио исправку исте. 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
 

Најповољнија понуда  је понуда понуђача: 
 
''Цер промет'' УР, Церје, Церје 74, МБ:54957548; ПИБ:101770894; Бр. понуде:540/2019-5-8 

 
и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора. 
 

ПАРТИЈА 18: 

77) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената – 
(техничко дрво тврдих лишћара и четинара,  

вишеметарско дрво тврдих лишћара и 
четинара,), у периоду од 01.04. до 30.06. 

2020. године,   у  ШУ „Ушће“ ,  ГЈ  „Горња 
Студеница“, одељење/одсек 39/а,б     

(техничко дрво  -1272  m
3
 , вишеметарско 

дрво487m
3, 

). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.608.245,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

2.560.620,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
3.072.744,00 РСД 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ 

 

78) Укупан број поднетих понуда 1 (једна):  
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ''3 М'' СЗР Добри До, Добри До;МБ:56785019;ПИБ:103795379; Бр. Понуде:540/2019-5-11 




