
 

 

 

   
 

Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Шума“ Лесковац 
Адреса Делиградска 1 
Место Лесковац 
Број одлуке 545/2019-10 
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 услуга број 545/2019 
- набавка услуга на пословима коришћења шума за 2020. годину– 

 
За наведене партије се бирају као најповољније понуде понуђача:  

 
   Партије 1 и 5 - СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 
   Партију 2 - ПР“СТАБЛОСЕК“ Брза, Лесковац  МБ: 64457063; ПИБ:109828712; 
   Партију 3 - ПР“Цигапродукт“Вучје  МБ: 63346730; ПИБ:108285217; 
   Партију 4 - СЗР“Дејан Дека“Равни Дел МБ:62669217, ПИБ:107333587;  
   Партијe 6 и 34 - ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 

Партиу 7 - Заједничка понудаПР“МАНЕ-ММ“ Цара Душана 211., ЛебанеМБ: 65412365;  ПИБ:111441526 ; и          
ПР“МАРИНКО 016“ Бојничка бб,Лебане МБ:64798448; ПИБ:110306781; 

   Партију 8 - ПР“Стајић Плус“ Г. Оруглица МБ:64164325; ПИБ:109426561; 
   Партију 9- РЗСИТД „АБН“, Лесковац, Вијводе Мишића, MБ:62672358; ПИБ:107337558; 
   Партију 10 -СР“Станковић ПЛУС 016“С.Синђелића 34 Лебане МБ:65288575; ПИБ:111254743; 
   Партију 11- СЗР „ЈЕДРА ПЛУС“ Тулово МБ:627524799; ПИБ:107069947; 
   Партије 12, 15, 16 и 17 -СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 
   Партије 13 и 14 - ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 
   Партију 18- ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 
   Партију 19- ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 
   Партијe 20, 29 и 31 - СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 
   Партију 21- ПР“МАРОВАЦ 2020“ Крфска бб., Лебане, МБ: 65665034;  ПИБ:111789276; 
   Партије 22, 25, 26 и 27 - СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 
   Партију 23- СЗР „Сокол“, Лебане, Коњино бб, MБ: 55693358 ПИБ:102617748;   
   Партију 24- ПР“Срђан Пешић“ Горина МБ: 65578620;  ПИБ:111666178 ; 
   Партијe 28 и 32- ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; ПИБ:108768700;      
   Партију 35- ДОО“Дрвопромет мобили“Накривањ, Вучје МБ:20749385; ПИБ:107143715;  
    
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 29.11.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка број 545/2019 за јавну 
набавку услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Шума“ Лесковац за 2020 год. 

За наведену јавну набавку наручилац је 29.11.2019. године објавио позив за подношење понуда на порталу 
Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила Записник о јавном отварању 
број 545/2019-7. 

 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 545/2019-8 од 23.12.2019. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 



 

 

 

 
 
 
 

ПАРТИЈА 1:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената  - техничко, 

вишеметарско и просторно метарско  дрво тврдих 

лишћара у ШУ Вучје , ГЈ „Кукавица Накривањ“ 

одељење/одсек  29/а; (сеча-техничко 898 м3, 

вишеметарско 699 м3 и просторно метарско 123 м3). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 985.280,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 981.225,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.177.470,00 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 
СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 
981.225,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 

981.225,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 
број понуде  545/2019-6-11 од 20.12.2019. год., за партију број 1. најповољнија 



 

 

 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

 

ПАРТИЈА 2:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у ШУ Вучје , ГЈ 

„Кукавица Накривањ“ одељење/одсек  30/а; (сеча-

техничко 1.612 м3, вишеметарско 839 м3 и просторно 

метарско 148 м3). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.456.503,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.422.850,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.422.850,00 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“СТАБЛОСЕК“ Брза, Лесковац  МБ: 64457063; ПИБ: 109828712; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“СТАБЛОСЕК“ Брза, Лесковац  МБ: 64457063; ПИБ: 109828712; 1.422.850,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“СТАБЛОСЕК“ Брза, Лесковац  МБ: 64457063; ПИБ: 109828712; 1.422.850,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“СТАБЛОСЕК“ Брза, Лесковац  МБ: 64457063; ПИБ: 109828712; 



 

 

 

број понуде  454/20119-6-14 од 20.12.2019. год., за партију број 2. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 3:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената  и привлачење - 

техничко  дрво тврдих лишћара у ШУ Вучје , ГЈ 

„Кукавица Накривањ“ одељење/одсек  15/а; 33/а; 45/а; 

(сеча-техничко 650 м3 и привлачење - техничко 650 

м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 963.950,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 923.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.107.600,00 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“Цигапродукт“Вучје  МБ: 63346730; ПИБ:108285217; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Цигапродукт“Вучје  МБ: 63346730; ПИБ:108285217; 923.000,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Цигапродукт“Вучје  МБ: 63346730; ПИБ:108285217; 923.000,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Цигапродукт“Вучје  МБ: 63346730; ПИБ:108285217; 



 

 

 

број понуде  545/2019-22 од 20.02.2019. год., за партију број 3. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

 

ПАРТИЈА 4:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената – техничко,  

вишеметарско и просторно метарско дрво тврдих 

лишћара у ШУ Вучје , ГЈ „Кукавица Зеленград“ 

одељење/одсек  53/а; (техничко 1.597 м3, 

вишеметарско 500 м3, просторно метарско 233 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.452.688,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.339.800,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.339.800,00 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 СЗР“Дејан Дека“Равни Дел МБ:62669217, ПИБ:107333587; 

2 
ПР“СТАБЛОСЕК“Брза, Лесковац  МБ:64457063; ПИБ:109828712; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена ценау РСД, без ПДВ-а 

СЗР“Дејан Дека“Равни Дел МБ:62669217, ПИБ:107333587; 1.339.800,00 

ПР“СТАБЛОСЕК“Брза, Лесковац  МБ:64457063; ПИБ:109828712; 1.421.300,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

1 СЗР“Дејан Дека“Равни Дел МБ:62669217, ПИБ:107333587; 1.339.800,00 

2 
ПР“СТАБЛОСЕК“Брза, Лесковац  МБ:64457063; 
ПИБ:109828712; 

1.421.300,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 



 

 

 

Да је понуда понуђача СЗР“Дејан Дека“Равни Дел МБ:62669217, ПИБ:107333587; број понуде  545/2019-6-

12 од 20.12.2019. год., за партију број 4. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 5:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената – техничко,  

вишеметарско и просторно метарско дрво тврдих 

лишћара у ШУ Вучје , ГЈ „Кукавица Зеленград“ 

одељење/одсек  81/а; ( I ) (техничко 2.274 м3, 

вишеметарско 1.000 м3, просторно метарско 423 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.229.673,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.222.010,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.666.412,00 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 
СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 
2.222.010,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 

2.222.010,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СЗР „Јагуар“, Вина-Мирошевце бб Горња, MБ: 56643346; ПИБ:103833041; 



 

 

 

број понуде  545/2019-6-11 од 20.12.2019. год., за партију број 5. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

 

ПАРТИЈА 6:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење и 

изношење  – техничко,  вишеметарско и просторно 

метарско дрво тврдих лишћара у ШУ Вучје , ГЈ 

„Кукавица Зеленград“ одељење/одсек  81/а; ( II ) 

(техничко 2.597 м3, вишеметарско 1.000 м3, просторно 

метарско 126 м3). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.763.153,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.753.480,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

5.753.480,00 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“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 
5.753.480,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 

5.753.480,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 



 

 

 

Да је понуда понуђача ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 
број понуде  545/2019-3 од 17.12.2019. год., за партију број 6. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 7:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење  - техничко,  вишеметарско и просторно 

метарско дрво тврдих лишћара и техничко, 

вишеметарско и остало техничко дрво четинара 

(смрча) у  ШУ Лебане ,  ГЈ  „Радевачка чесма“, 

одељење/одсек  6/а; 6/б; 6/ц; 6/д;    (сеча ТЛ-техничко 

1.620 м3 , вишеметарско 1.829 м3, просторно метарско 

395 м3 сеча четинар- техничко 10 м3 , остало техничко 

40 м3 вишеметарско 67 м3  и привлачење -изношење -

техничко 1.620 м3 , вишеметарско 1.829 м3, просторно 

метарско 395 м3 ,техничко 10 м3 , остало техничко 40 

м3, вишеметарско 67 м3 ). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.248.475,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.235.350,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

7.235.350,00 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 
Заједничка понуда ПР“МАНЕ-ММ“ Цара Душана 211., Лебане МБ: 65412365;  ПИБ:111441526 ; и 
ПР“МАРИНКО 016“ Бојничка бб,Лебане МБ:64798448; ПИБ:110306781; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

Заједничка понуда ПР“МАНЕ-ММ“ Цара Душана 211., Лебане МБ: 65412365;  
ПИБ:111441526 ; и 
ПР“МАРИНКО 016“ Бојничка бб,Лебане МБ:64798448; ПИБ:110306781; 

7.235.350,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 



 

 

 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
Заједничка понуда ПР“МАНЕ-ММ“ Цара Душана 211., Лебане МБ: 65412365;  
ПИБ:111441526 ; и 
ПР“МАРИНКО 016“ Бојничка бб,Лебане МБ:64798448; ПИБ:110306781; 

7.235.350,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је заједничка понуда ПР“МАНЕ-ММ“ Цара Душана 211., Лебане МБ: 65412365;  ПИБ:111441526 ; и 
ПР“МАРИНКО 016“ Бојничка бб,Лебане МБ:64798448; ПИБ:110306781; број понуде  545/2019-6-8 од 
19.12.2019. год., за партију број 7. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 8:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара и техничко, 

вишеметарско и остало техничко дрво четинара у  ШУ 

Лебане ,  ГЈ  „Радевачка чесма“, одељење/одсек  7/ц; 

8/б; 8/ц; 8/д; 8/е; 8/ф; (сеча -техничко 504 м3 , остало 

техничко 22 м3 , вишеметарско 576 м3,  и просторно 

метарско 94 м3 и привлачење - техничко 504 м3 , 

вишеметарско 576 м3,  остало техничко 22 м3 и 

просторно метарско 94 м3). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.858.416,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.853.710,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.853.710,00 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“Стајић Плус“ Г. Оруглица МБ:64164325; ПИБ:109426561; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 



 

 

 

ПР“Стајић Плус“ Г. Оруглица МБ:64164325; ПИБ:109426561; 1.853.710,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Стајић Плус“ Г. Оруглица МБ:64164325; ПИБ:109426561; 1.853.710,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Стајић Плус“ Г. Оруглица МБ:64164325; ПИБ:109426561; 
број понуде  545/2019-6-4 од 17.12.2019. год., за партију број 8. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 9:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско дрво тврдих лишћара у  ШУ Лебане ,  ГЈ  

„Радевачка чесма“, одељење/одсек  20/б; (сеча -

техничко 1.744 м3 , вишеметарско 1.970 м3,  и 

просторно метарско 367 м3 , привлачење и изношење - 

техничко 1.744 м3 , вишеметарско 1.970 м3,  и 

просторно метарско 367 м3). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.078.339,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.047.520,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

7.047.520,00 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 РЗСИТД „АБН“, Лесковац, Вијводе Мишића, MБ:62672358; ПИБ:107337558; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

РЗСИТД „АБН“, Лесковац, Вијводе Мишића, MБ:62672358; 
ПИБ:107337558; 

7.047.520,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 



 

 

 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
РЗСИТД „АБН“, Лесковац, Вијводе Мишића, MБ:62672358; ПИБ:107337558; 7.047.520,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача РЗСИТД „АБН“, Лесковац, Вијводе Мишића, MБ:62672358; ПИБ:107337558; 
број понуде  545/2019-6-15 од 20.12.2019. год., за партију број 9. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 10:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у  ШУ Лебане ,  ГЈ  

„Радевачка чесма“, одељење/одсек  21/а; 21/б; (сеча -

техничко 809 м3 , вишеметарско 2.369 м3,  и 

просторно метарско 343 м3, привлачење и изношење  - 

техничко 809 м3 , вишеметарско 2.369 м3,  и 

просторно метарско 343 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.998.574,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.429.326,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

5.429.326,00 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 
СР“Станковић ПЛУС 016“С.Синђелића 34 Лебане МБ:65288575; ПИБ:111254743; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

СР“Станковић ПЛУС 016“С.Синђелића 34 Лебане МБ:65288575; 
ПИБ:111254743; 

5.429.326,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 



 

 

 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СР“Станковић ПЛУС 016“С.Синђелића 34 Лебане МБ:65288575; ПИБ:111254743; 5.429.326,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР“Станковић ПЛУС 016“С.Синђелића 34 Лебане МБ:65288575; ПИБ:111254743 ; 
број понуде  545/2019-6-18 од 20.12.2019. год., за партију број 10. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 11:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење - 

техничко, вишеметарско и просторно метарско  дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Предејане , ГЈ  „Кукавица 

Слатина“, одељење/одсек 19/б;  40/а; 56/а; (сеча-

техничко 911 м3, вишеметарско 237 м3, просторно 

метарско 102 м3 и привлачење - техничко 911 м3  и 

вишеметарско 237 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.120.200,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.926.242,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.311.490,40 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“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 

2 
СЗР „ЈЕДРА ПЛУС“ Тулово МБ:627524799; ПИБ:107069947; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 



 

 

 

ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 1.984.080,00 

СЗР „ЈЕДРА ПЛУС“ Тулово МБ:627524799; ПИБ:107069947; 1.926.242,00 

 
 

 

 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 1.984.080,00 

2 
СЗР „ЈЕДРА ПЛУС“ Тулово МБ:627524799; ПИБ:107069947; 1.926.242,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СЗР „ЈЕДРА ПЛУС“ Тулово МБ:627524799; ПИБ:107069947; 
број понуде  545/2019-6-16 од 20.12.2019. год., за партију број 11. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 12:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење - 

техничко, вишеметарско и просторно метарско  дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Предејане , ГЈ  „Качер 

Зелеинчје“, одељење/одсек 56/б; (сеча-техничко 711 

м3, вишеметарско 286 м3, просторно метарско 67 м3 и 

привлачење - техничко 711 м3  и вишеметарско 286 

м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.446.135,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.429.080,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.714.896,00 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 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

1.429.080,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

1.429.080,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 
број понуде  545/2019-6-6 од 18.12.2019. год., за партију број 12. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 13:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење- 

техничко, вишеметарско и просторно метарско  дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Предејане , ГЈ  „Качер 

Зелеинчје“, одељење/одсек 112/a; 33/д; (сеча- техничко 

414 м3, вишеметарско 352 м3, просторно метарско 100 

м3 привлачење - техничко 414 м3, вишеметарско 352 

м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.493.264,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.492.560,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.492.560,00 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“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 

2 
СЗР”ЕУРО СТИЛ”Прекодолце МБ:61689419; ПИБ:106283854; 

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 

545/2019-6-19 
СЗР”ЕУРО СТИЛ”Прекодолце 

МБ:61689419; ПИБ:106283854; 

Понуђач није доставио : 

1.Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних 

прихода   

2. Средство финансијског обезбеђења. 

 

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

Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 1.492.560,00 

СЗР”ЕУРО СТИЛ”Прекодолце МБ:61689419; ПИБ:106283854; 1.325.638,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 1.492.560,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; број понуде  545/2019-

6-5 од 18.12.2019. год., за партију број 13. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 14:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење – 

остало техничко и  вишеметарско дрво четинара 

(смрче) у  ШУ Предејане , ГЈ  „Качер Зелеинчје“, 

одељење/одсек 2/ц; (сеча-остало техничко 40 м3 и 

вишеметарско 226 м3 и привлачење – остало техничко 

40 м3  и вишеметарско 226 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 484.250,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 482.920,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

482.920,00 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“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 482.920,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 482.920,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Ратко Ивановић“Тулово, МБ: 64117777;  ПИБ:109359092; 
број понуде  545/2019-6-5 од 18.12.2019. год., за партију број 14. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 15:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење – 

остало техничко и  вишеметарско дрво четинара (смрче) 

у  ШУ Предејане , ГЈ  „Качер Зелеинчје“, одељење/одсек 

62/д; (сеча-техничко 98 м3, вишеметарско 100 м3 и 

привлачење - техничко 98 м3  и вишеметарско 100 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-
а) 

338.600,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 334.620,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

401.544,00 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 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

334.620,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

334.620,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 
број понуде  545/2019-6-6 од 18.12.2019. год., за партију број 15. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 16:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење - 

техничко, вишеметарско и просторно метарско  дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Предејане , ГЈ  „Качер 

Зелеинчје“, одељење/одсек 63/а,б; 64/а; 64/б; 65/а; 65/ц; 

(сеча-техничко 232 м3, вишеметарско 1.726 м3, 

просторно метарско 304 м3 и привлачење - техничко 232 

м3  и вишеметарско 1.726 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.879.660,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.825.300,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

4.590.360,00 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 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена у РСД, без 

ПДВ-а 

СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

3.825.300,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

3.825.300,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 
број понуде  545/2019-6-6 од 18.12.2019. год., за партију број 16. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 17:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење - 

техничко, вишеметарско и просторно метарско  дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Предејане , ГЈ  „Качер 

Зелеинчје“, одељење/одсек 49/б; (сеча-техничко 54 м3, 

вишеметарско 1.260 м3, просторно метарско 140 м3 и 

привлачење - техничко 54 м3  и вишеметарско 1.260 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-
а) 

2.374.120,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.357.100,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.828.520,00 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 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 

2 СЗР”ЕУРО СТИЛ”Прекодолце МБ:61689419; ПИБ:106283854; 

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 

545/2019-6-19 
СЗР”ЕУРО СТИЛ”Прекодолце 

МБ:61689419; ПИБ:106283854; 

Понуђач није доставио : 

1.Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних 

прихода   

2. Средство финансијског обезбеђења. 

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

Понуђачи су понудили следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

2.357.100,00 

СЗР”ЕУРО СТИЛ”Прекодолце МБ:61689419; ПИБ:106283854; 2.246.632,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

1 СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; 
ПИБ:102957115; 

2.357.100,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР „Кокарац“, Власотинце, Доња Лопушња бб, MБ:61281959; ПИБ:102957115; 
број понуде  545/2019-6-6 од 18.12.2019. год., за партију број 17. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 18:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и изношење – 

просторно метарско  дрво четинара (смрче) у  ШУ 

Власотинце , ГЈ  „Доња Власина“, одељење/одсек 

28/ц; 29/е; (сеча- просторно метарско 242 м3 и 

привлачење – изношење- просторно метарско 24 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 449.636,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 445.280,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

445.280,00 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“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 

 

 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  
ПИБ:111658879; 

445.280,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 445.280,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 
број понуде  545/2019-6-7 од 18.12.2019. год., за партију број 18. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 19:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената, привлачење и 

изношење –техничко, вишеметарско и просторно дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Власотинце, ГЈ „Букова Глава-

Чобанац“ одељење/одсек  17/а; 17/д; (сеча – техничко 

183 м3, вишеметраско 250 м3 просторно метарско 41 

м3, привлачење и изношење - техничко 183 м3 , 

вишеметарско 250 м3,  и просторно метарско 41 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 770.102,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 747.120,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

747.120,00 РСД 



 

 

 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда:1 (једна) 

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

1 
ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 
747.120,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без 

ПДВ-а 

1 
ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 

747.120,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; број понуде 545/209-

6-1 од 13.12.2019. год., за партију број 19. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 20:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената, привлачење и 

изношење –техничко, вишеметарско и просторно 

дрво четинара (смрча и црни бор)  у  ШУ 

Власотинце, ГЈ „Букова Глава-Чобанац“ 

одељење/одсек  25/а; 25/б; 25/ф; 25/г; (сеча – 

техничко 69 м3, остало техничко 104 м3, 

вишеметраско 173 м3 просторно метарско 70 м3 

привлачење иизношење - техничко 69 м3 ,остало 

техничко 104 м3, вишеметарско 173 м3,  и просторно 

метарско 70 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 782.891,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 619.424,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 743.308,80 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“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 

2 
ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 

3 СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 
770.030,00 

ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 672.600,00 

СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 
619.424,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“ЏИМИЋ ПЛУС“ Ц.Трава МБ: 65305569;  ПИБ:111280471 ; 

770.030,00 

2 
ПР“ЈАСТРЕБАЦ ОГРЕВ“Јастребац 1а., Власотинце МБ: 65573466;  ПИБ:111658879; 672.600,00 

3 
СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 

619.424,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; број понуде 

545/209-6-17 од 20.12.2019. год., за партију број 20. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 21:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у  ШУ Медвеђа, ГЈ 

”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”, 11/a; (сеча-техничко 1.278 

м3, вишеметарско  1.103 м3, просторно метарско 123 м3, 

привлачење и изношење- техничко 1.278 м3, 

вишеметарско  1.103 м3, просторно метарско 123) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 4.501.353,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 4.212.450,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

4.212.450,00 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“МАРОВАЦ 2020“ Крфска бб., Лебане, МБ: 65665034;  ПИБ:111789276; 

2 СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

ПР“МАРОВАЦ 2020“ Крфска бб., Лебане, МБ: 65665034;  
ПИБ:111789276; 

4.212.450,00 

СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 4.422.570,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

1 ПР“МАРОВАЦ 2020“ Крфска бб., Лебане, МБ: 65665034;  
ПИБ:111789276; 

4.212.450,00 

2 СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; 
ПИБ:106722512; 

4.422.570,00 



 

 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“МАРОВАЦ 2020“ Крфска бб., Лебане, МБ: 65665034;  ПИБ:111789276; 
број понуде  545/2019-6-9 од 19.12.2019. год., за партију број 21. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 22:   

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у  ШУ Медвеђа, ГЈ 

”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”,  12/ц; 13/б; (сеча-

техничко 891 м3, вишеметарско  1.478 м3, просторно 

метарско 165 м3 и привлачење – изношење- техничко 

891 м3, вишеметарско  1.478 м3, просторно метарско 

165 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 4.159.090,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 4.124.689,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

4.949.626,80 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 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; 
ПИБ:103869270; 

4.124.689,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 4.124.689,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 
број понуде  545/2019-6-10 од 19.12.2019. год., за партију број 22. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 23:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, остало техничко, вишеметарско 

и просторно метарско дрво четинара (смрча) у  ШУ 

Медвеђа, ГЈ ”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”,  13/д;  (сеча -

техничко 255 м3 , остало техничко 382 м3, 

вишеметарско 1.047 м3,  просторно метарско 10 м3, 

привлачење и изношење - техничко 255 м3 , остало 

техничко 382 м3, вишеметарско 1.047 м3,  просторно 

метарско 10 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.957.345,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.955.605,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.955.605,00 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 
СЗР „Сокол“, Лебане, Коњино бб,  MБ: 55693358; ПИБ:102617748; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена у РСД, без 

ПДВ-а 

СЗР „Сокол“, Лебане, Коњино бб,  MБ: 55693358; ПИБ:102617748; 2.955.605,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

1 СЗР „Сокол“, Лебане, Коњино бб,  MБ: 55693358; 
ПИБ:102617748; 

2.955.605,00 



 

 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СЗР „Сокол“, Лебане, Коњино бб,  MБ: 55693358; ПИБ:102617748; 
број понуде  545/2019-6-13 од 20.12.2019. год., за партију број 23. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 24:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у  ШУ Медвеђа, ГЈ 

”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”,  14/б; 14/ц; (сеча-техничко 

477 м3, вишеметарско  1.055 м3, просторно метарско 

118 м3, привлачење и  изношење- техничко 477 м3, 

вишеметарско  1.055 м3, просторно метарско 118 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-
а) 

2.854.696,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.850.880,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.850.880,00 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“Срђан Пешић“ Горина МБ: 65578620;  ПИБ:111666178 ; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Срђан Пешић“ Горина МБ: 65578620;  ПИБ:111666178 ; 
2.850.880,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Срђан Пешић“ Горина МБ: 65578620;  ПИБ:111666178 ; 

2.850.880,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Срђан Пешић“ Горина МБ: 65578620;  ПИБ:111666178 ; 
број понуде  545/2019-2 од 16.12.2019. год., за партију број 24. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 25:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у  ШУ Медвеђа, ГЈ 

”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”,  15/а; 15/д; (сеча-

техничко 1.577 м3, вишеметарско  1.503 м3, просторно 

метарско 167 м3 и привлачење – изношење- техничко 

1.577 м3, вишеметарско  1.503 м3, просторно метарско 

167 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.614.831,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.555.605,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

6.666.726,00 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 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; 
ПИБ:103869270; 

5.555.605,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 5.555.605,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 
број понуде  545/2019-6-10 од 19.12.2019. год., за партију број 25. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 26:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење и 

изношење - техничко, вишеметарско и просторно 

метарско  дрво тврдих лишћара у  ШУ Медвеђа, ГЈ 

”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”,  19/а; 19/б; (сеча-техничко 

471 м3, вишеметарско  1.202 м3, просторно метарско 

134 м3 , привлачење и изношење- техничко 471 м3, 

вишеметарско  1.202 м3, просторно метарско 134 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-
а) 

2.994.599,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.983.065,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

3.579.714,00 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 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 2.983.065,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 2.983.065,00 



 

 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 
број понуде  545/2019-6-10 од 19.12.2019. год., за партију број 26. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 27:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената , привлачење – 

техничко и вишеметарско  дрво тврдих лишћара у  

ШУ Медвеђа, ГЈ ”Зајчевац-Ајкобила-Шајић”,  22/а; 

23/а; (сеча-техничко 1.942 м3, вишеметарско  2.084 м3 

и привлачење – техничко 1.942 м3, вишеметарско  

2.084 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.084.094,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 7.059.654,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

8.471.584,80 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 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 7.059.654,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 7.059.654,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СТЗАР „Шарац“Вука Краџића 2, Медвеђа МБ:56438386 ; ПИБ:103869270; 
број понуде  545/2019-6-10 од 19.12.2019. год., за партију број 27. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 28:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење-

техничко,  вишеметарско и просторно метарско дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Црна Трава, ГЈ  „Барнос 

Видњиште“, одељење/одсек 51/а; 51/б;(сеча-техничко 

1.139 м3, вишеметарско  1.955 м3, просторно метарско 

300 м3 привлачење- техничко 1.139 м3, вишеметарско  

1.955 м3 ) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.476.994,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 5.464.125,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

6.556.950,00 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“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; ПИБ:108768700; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; ПИБ:108768700; 5.464.125,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; ПИБ:108768700; 5.464.125,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; ПИБ:108768700; 
број понуде  545/2019-6-21 од 20.12.2019. год., за партију број 28. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

ПАРТИЈА 29:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената и привлачење-

техничко,  вишеметарско и просторно метарско дрво 

тврдих лишћара у  ШУ Црна Трава, ГЈ  „Барнос 

Видњиште“, одељење/одсек 54/а; 54/б; 54/ц; (сеча-

техничко 481 м3, вишеметарско  1.040 м3, просторно 

метарско 195 м3 привлачење- техничко 481 м3, 

вишеметарско  1.040 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.739.035,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.723.994,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

3.268.792,80 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 СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 2.723.994,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 2.723.994,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; број понуде  

545/2019-6-17 од 20.12.2019. год., за партију број 29. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 31:   

1)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

ПРИВЛАЧЕЊЕ дрвних сортимената  – техничко и 

вишеметарско дрво тврдих лишћара  у ШУ Црна 

Трава, ГЈ  „Барнос Видњиште“одељење/одсек  

53/а,б,д ; 84/б; (техничко 630 м3, вишеметарско 

2.000 м3, просторно метарско 540 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 3.122.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.887.740,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

3.465.288,00 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 СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 

2 ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; 2.887.740,00 

ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 3.114.500,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

1 
СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; 

ПИБ:106722512; 
2.887.740,00 

2 ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 3.114.500,00 

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



 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача СР“ДРВОПРОДУКТ“Манастириште бб, МБ:61146768; ПИБ:106722512; број понуде  

545/2019-6-17 од 20.12.2019. год., за партију број 31. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

ПАРТИЈА 32:   

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

ПРИВЛАЧЕЊЕ дрвних сортимената  – техничко и 

вишеметарско дрво тврдих лишћара  у ШУ Вучје , ГЈ 

„Кукавица Зеленград“ одељење/одсек  53/а; (техничко 

1.597 м3, вишеметарско 500 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.934.285,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.932.785,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.319.342,00 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“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 1.932.785,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 1.932.785,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Златни точак - Д“Р.Дел, Власотинце МБ:63688843; 



 

 

 

број понуде  545/2019-6-21 од 20.12.2019. год., за партију број 32. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

 

ПАРТИЈА 34:   

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

ПРИВЛАЧЕЊЕ дрвних сортимената  – техничко и 

вишеметарско дрво тврдих лишћара  у ШУ Вучје , ГЈ 

„Кукавица Накривањ“ одељење/одсек  29/а; 

(техничко 896 м3, вишеметарско 699 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.788.090,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.778.520,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

1.778.520,00 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“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 

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: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена у РСД, без ПДВ-а 

ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  
ПИБ:111730173; 

1.778.520,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 

1.778.520,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ПР“Стефан Спасић 016“ Чукљеник МБ: 65624869;  ПИБ:111730173; 
број понуде  545/2019-3 од 17.12.2019. год., за партију број 34. најповољнија 



 

 

 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 

 

 

ПАРТИЈА 35:   

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

ПРИВЛАЧЕЊЕ дрвних сортимената  – техничко и 

вишеметарско дрво тврдих лишћара  у ШУ Вучје , ГЈ 

„Кукавица Накривањ“ одељење/одсек  30/а; (техничко 

1.612 м3, вишеметарско 839 м3) 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.560.296,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.409.899,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-е) 
 

2.891.878,80 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 ДОО“Дрвопромет мобили“Накривањ, Вучје МБ:20749385; ПИБ:107143715; 

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: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

ДОО“Дрвопромет мобили“Накривањ, Вучје МБ:20749385; ПИБ:107143715; 2.409.899,00 

5) Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
ДОО“Дрвопромет мобили“Накривањ, Вучје МБ:20749385; ПИБ:107143715; 2.409.899,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Да је понуда понуђача ДОО“Дрвопромет мобили“Накривањ, Вучје МБ:20749385; ПИБ:107143715; 
број понуде  545/2019-6-20 од 20.12.2019. год., за партију број 35. најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за доделу Уговора 




