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Наручилац 
ЈП „Србијашуме“ Београд ,ШГ „Тимочке шуме „ Бољевац 

Адреса 
Драгише Петровића 5 

Место 
Бољевац 

Број 

извештаја 550/2019-8 

Датум 30.12.2019. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник Републике Србије»,  број 124/2012) и 

Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије» број 

14/2015 од 04.02.2015 год. и 68/2015 од 04.08.2015.год.), Вршилац дужности директора ЈП 

„Србијашуме“ доноси:  

 

 

О Д Л У КУ  

о додели  уговора 

 у отвореном поступку јавне набавке  број 550/2019 

Набавка услуга на пословима коришћења шума -сеча,израда,привлачење и  

превоз дрвних сортимената за ШГ «Тимочке шуме» Бољевац за 2020. годину  

обликована у 30 партија 

 

 

 

Бира се као најповољнија: 

 
Партија 1.  

Понуђач – Заједничка понуда групе понуђача:АП“Дејан Куцић“Подгорац ,:МБ54881282— сеча, 

СР Јела 1976,Александровац ,Мала Ракља,МБ:64517961-привлачење, 

Понуда број: 550/2019-5/04 од 19.12.2019 године 

Вредност понуде:12.898.991,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 2  

Понуђач – ДОО ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот,МБ: 20503343 

Понуда број:550/2019-5/17 од 20.12.2019.  

Вредност понуде: 13.573.452,00динара без ПДВ-а; 

 
Партија 3  

Понуђач –Заједничка понуда групе понуђача УД“Браћа Унгурјановић“Подгорац,МБ:64076604-
привлачење,ПР“В&Р“Плус Подгорац,МБ:65408422-сеча 

Понуда број: 550/2019-5/03 од 18.12.2019.године 

Вредност понуде:13.573.452,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 4  
Понуђач – Заједничка понуда групе понуђача УД“Данијел Унгурјановић“Подгорац-

привлачење,ПР“Јасен Жупски-77“Козница –сеча 

Понуда број: 550/2019-5/01 од 18.12.2019.године 

Вредност понуде: 13.719.470,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 5  

Понуђач –“Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А,МБ:51283503 

Понуда број: 550/2019-5/06 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде:9.075.923,00 динара без ПДВ-а; 
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Партија 6 

Понуђач – ДОО" ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот,МБ:20503343 

Понуда број: 550/2019-5/17 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде:7.198.560,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 7 

Понуђач –"ФУРМАН 2018" ,Драгосинци 211,Краљево ,МБ:65247950 

Понуда број: 550/2019-5/12 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 6.394.570,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 8  

Понуђач- ДОО“Форест 014“Стеријина 4,Сурчин,МБ:20819006 

Понуда број: 550/2019-5/05 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде 17.773.435,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 9  
Понуђач-"ВЕЉКО 2012"ПР ,Гочка 28,Врњачка Бања ,МБ:65067579 

Понуда број:550/2019-5/11 од 20.12.2019. године 

Вредност понуде:9.688.770,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 10 

Понуђач-ПР“Јовица Илић,Јоца+“Луково,МБ:62341122 

Понуда број:550/2019-5/18 од 20.12.2019. године 

Вредност понуде: 3.996.592,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 11 

Понуђач- СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Понуда број:550/2019-5/15 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 2.011.492,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 12 

Понуђач- СЗР „МАРКО НИКОЛИЋ“Клокочевац бб,19222 Клокочевац,МБ:62877448 

Понуда број: 550/2019-5/13 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде:3.058.482,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 13 

Понуђач-СЗТР "ЖАР ПРОМЕТ" ,Клокочевац бб,19222 Клокочевац,МБ :56145001 
Понуда број: 550/2019-5/14 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 1.375.220,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 14 

Понуђач-“Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А,МБ:51283503 

Понуда број: 550/2019-5/06 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 3.522.050,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 15 

Понуђач-“Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А,МБ:51283503 

Понуда број: 550/2019-5/06 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде:848.265,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 16 
Понуђач- СЗР“Ноле“Голубиње Мајданпек,МБ:60968896 

Понуда број: 550/2019-5/20 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 1.373.484,00 динара без ПДВ-а; 
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Партија 17 
Понуђач- ДОО“Киломац“Килома бб-Кладово,МБ:17011979 

Понуда број: 550/2019-5/07 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 3.956.400,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија 18 

Понуђач- УРД“Холц промет“Ђердапска 45,Давидовац,МБ:65151162 

Понуда број: 550/2019-5/08 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде:2.033.475,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 19 

Понуђач- СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна ,МБ:63152331 

Понуда број: 550/2019-5/16 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде:931.950,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 20 

Понуђач- СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Понуда број: 550/2019-5/15 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 1.765.470,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 21 

Понуђач- СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна ,МБ:63152331 

Понуда број: 550/2019-5/16 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 1.010.320,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 22 

Понуђач- СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Понуда број: 550/2019-5/15 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 592.848,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 23 

Понуђач- СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Понуда број: 550/2019-5/15 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 1.126.737,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 24 

Понуђач- СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Понуда број: 550/2019-5/15 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 1.494.600,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 25   

Понуђач- СУР“Борислав Бибић“Коренита бб, Лозница,МБ:60217645 

Понуда број: 550/2019-5/09 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 4.191.000,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 26 

Понуђач- СУР“Здравко Бибић“Коренита бб,15300 Лозница,МБ:55082081 

Понуда број: 550/2019-5/10 од 20.12.2019.године 

Вредност понуде: 5.531.280,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 27 

Понуђач- ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Понуда број: 550/2019-5/02 од 18.12.2019.године 

Вредност понуде: 525.000,00 динара без ПДВ-а 
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Партија 28 

Понуђач- ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Понуда број: 550/2019-5/02 од 18.12.2019.године 

Вредност понуде: 600.000,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 29 

Понуђач- ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Понуда број: 550/2019-5/02 од 18.12.2019.године 

Вредност понуде: 975.000,00 динара без ПДВ-а 

 
Партија 30 

Понуђач- ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Понуда број: 550/2019-5/02 од 18.12.2019.године 

Вредност понуде: 570.000,00 динара 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. 550/2019- 

набавка услуга на пословима коришћења шума-сеча,израда,привлачење и превоз дрвних 

сортимената за ШГ «Тимочке шуме» Бољевац за 2020. Годину, обликована у 30 партија 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 29.11.2019.године објавио позив за прикупљање 

понуда  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

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. 550/2019-7 од 23.12.2019., Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  

Услуге Х    

Радови  

 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга  на пословима коришћења шума 

(сеча и израда,привлачење и превоз дрвних сортимената) 

за ШГ“Тимочке шуме“Бољевац за 2020.годину. 

Предмет набавке је  обликован у 30 партија. 

Редни број јавне набавке 

 
550/2019 

Позиција јавне набавке у плану  

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 
150.745.695,00 РСД 

Процењена вредност јавне набавке 

(са ПДВ-ом) 
180.894.834,00  

План инвестиција и трошкова-група 915  
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ПАРТИЈА 1. 

 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

 Партија 1. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ 

„Бољевац“ - ГЈ „Боговина 1“ оделење/одсек 43/а,б; 78/а,б,ц; ГЈ 

„Малиник 2“ оделење/одсек 92/а,б, (техничко дрво 3.357  m3 , 

вишеметарско дрво 5.066 m3 , метарско дрво 571 м³, 

).Привлачење дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско 

дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ „Боговина 1“ 

оделење/одсек 43/а,б; 78/а,б,ц и ГЈ „Малиник 2“ оделење/одсек 

92/а,б, (техничко дрво 3357  m3 , вишеметарско дрво 5066 m3). 

Редни број јавне набавке 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 12.990.514,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 12.898.991,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 15.478.789,20 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 Заједничка понуда групе понуђача АП“Дејан Куцић“Подгорац ,:МБ54881282— сеча,СР Јела 

1976,Александровац ,Мала Ракља,МБ:64517961-привлачење 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

Заједничка понуда групе понуђача АП“Дејан Куцић“Подгорац 

,:МБ54881282—сеча,СР Јела 1976,Александровац ,Мала 

Ракља,МБ:64517961-привлачење 12.898.991,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да  је за партију бр .1 најповољнија   заједничка понуда  групе понуђача АП“Дејан Куцић“Подгорац 

,:МБ54881282—привлачење,СР Јела 1976,Александровац ,Мала Ракља,МБ:64517961-привлачење,  
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.1 
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ПАРТИЈА 2. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 2. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  

ШУ„Бољевац“-ГЈ “Јужни куча 2“ оделење/одсек 44/д,е ГЈ 

“Малиник 2“ оделење/одсек 91/а,; ГЈ “Боговина 1“ оделење/одсек 

73/а,ц; ШУ„Бор“-ГЈ “Злотске шуме“ оделење/одсек 65/а,ц; ГЈ 

“Дубашница“ оделење/одсек 3/а,б,ц, траса пута 4-17  (техничко 

дрво 3.234 m3 , вишеметарско дрво 7.337 m3 , метарско дрво 2.091 

м³, ).Привлачење дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско 

дрво тврдих лишћара) у  ШУ„Бољевац“-ГЈ “Јужни куча 2“ 

оделење/одсек 44/д,е ГЈ “Малиник 2“ оделење/одсек 91/а,; ГЈ 

“Боговина 1“ оделење/одсек 73/а,ц; ШУ„Бор“-ГЈ “Злотске шуме“ 

оделење/одсек 65/а,ц; ГЈ “Дубашница“ оделење/одсек 3/а,б,ц, траса 

пута 4-17  (техничко дрво 3.234 m3 , вишеметарско дрво 7.337 m3 ) 
Редни број јавне набавке 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 17.700.623,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 16.806.760,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 20.168.112,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда:1(једна) 

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

1 ДОО ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот,МБ:20503343 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ДОО ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот 
16.806.760,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр 2  најповољнија понуда  понуђача ДОО ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.2 
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ПАРТИЈА 3. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 3. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ 

„Бољевац“ - ГЈ „Јужни кучај 2“ оделење/одсек 21/а,б,д,е,ф; ШУ 

„Бор“ - ГЈ „Злотске шуме“ оделење/одсек 26/а,б, траса пута 27-

36; ГЈ „Дубашница“ оделење/одсек 1/а,б,ц,д,е,ф,г; ШУ 

„Књажевац“ - ГЈ „Бабин зуб-Орлов камен-Голаш“ оделење/одсек 

21/а,б; 23/а,ц,д,е,ф (техничко дрво 2.940 m3 , вишемет. дрво 5.293 

m3,метарско дрво 1.036 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ 

„Бољевац“ - ГЈ „Јужни кучај 2“ оделење/одсек 21/а,б,д,е,ф; ШУ 

„Бор“ - ГЈ „Злотске шуме“ оделење/одсек 26/а,б, траса пута 27-

36; ГЈ „Дубашница“ оделење/одсек 1/а,б,ц,д,е,ф,г; ШУ 

„Књажевац“ - ГЈ „Бабин зуб-Орлов камен-Голаш“ оделење/одсек 

21/а,б; 23/а,ц,д,е,ф  (техничко дрво 2.940 m3 , вишемет. дрво5.293 

м3) 

Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 13.589.862,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 13.573.452,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 16.288.142,40 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1( једна) 

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

1 
Заједничка понуда групе понуђача УД“Браћа Унгурјановић“Подгорац,МБ:64076604-
привлачење,ПР“В&Р“Плус Подгорац,МБ:65408422-сеча 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
Заједничка понуда групе понуђача УД“Браћа 
Унгурјановић“Подгорац,МБ:64076604-привлачење,ПР“В&Р“Плус 
Подгорац,МБ:65408422-сеча 13.573.452,00 

 
 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр .3  најповољнија понуда  понуђача Заједничка понуда групе понуђача УД“Браћа 

Унгурјановић“Подгорац,МБ:64076604-привлачење,ПР“В&Р“Плус Подгорац,МБ:65408422-сеча 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.3 
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ПАРТИЈА 4. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 4. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ 

„Јужни кучај 2“ оделење/одсек 19/а; ШУ „Бор“ - ГЈ „Злотске шуме“ 

оделење/одсек 27/а; ГЈ „Дубашница“ оделење/одсек 2/б,ц,д,е; ШУ 

„Д.Милановац“ - ГЈ „Дели Јован 1“ оделење/одсек 51/а,б,ц,д,е;траса 

пута 38/а,б,39/б,ц,е,40/е (техничко дрво 2.329m3 , вишеметарско дрво 

6.236 m3 , метарско дрво 1.117 m3, ). Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ 

„Јужни кучај 2“ оделење/одсек 19/а; ШУ „Бор“ - ГЈ „Злотске шуме“ 

оделење/одсек 27/а; ГЈ „Дубашница“ оделење/одсек 2/б,ц,д,е; ШУ 

„Д.Милановац“ - ГЈ „Дели Јован 1“ оделење/одсек 51/а,б,ц,д,е;траса 

пута 38/а,б,39/б,ц,е,40/е (техничко дрво 2.329m3 , вишеметарско дрво 

6.236 m3  
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 13.757.242,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 13.719.470,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 13.719.470,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 
Заједничка понуда групе понуђача УД“Данијел Унгурјановић“Подгорац,МБ:64736612-
привлачење,ПР“Јасен Жупски-77“Козница, МБ:3652440039 –сеча  

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
Заједничка понуда групе понуђача УД“Данијел 
Унгурјановић“Подгорац-привлачење,ПР“Јасен Жупски-
77“Козница –сеча  13.719.470,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр 4  најповољнија понуда  групе понуђача Заједничка понуда групе понуђача УД“Данијел 
Унгурјановић“Подгорац-привлачење,ПР“Јасен Жупски-77“Козница –сеча 
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   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.4 

 
 

ПАРТИЈА 5. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 5. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ 

„Јужни кучај 3“ оделење/одсек 79/ц,г; 11/а,ц; ГЈ „Ртањ“ оделење/одсек 

24/а,б;    ШУ „Књажевац“ - ГЈ „Расовати камен“ оделење/одсек 46/а; 

47/а; (техничко дрво 2.037 m3 , вишеметарско дрво 3.835 m3 , метарско 

дрво 427 m3, ).Привлачење дрвних сортимената - (техничко и 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ „Јужни 

кучај 3“ оделење/одсек 79/ц,г; 11/а,ц; ГЈ „Ртањ“ оделење/одсек 

24/а,б;ШУ „Књажевац“ - ГЈ „Расовати камен“ оделење/одсек 46/а; 

47/а; (техничко дрво 2.037 m3 , вишеметарско дрво 3.835 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 9.081.619,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 9.075.923,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 10.891.107,60 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А,МБ:51283503 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А 9.075.923,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 5  најповољнија понуда  понуђача “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.5 
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ПАРТИЈА 6. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 6. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара), у  ШУ „Бољевац“ 

- ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 80/б;  ШУ „Бор“ - ГЈ „Боговина 

2“ оделење/одсек 16/а,б,ц; 19/а,б (техничко дрво 2.094 m3 , 

вишеметарско дрво 2.338 m3 , метарско дрво 1.266 m3, ).Привлачење 

дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско дрво тврдих 

лишћара), у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 

80/б;  ШУ „Бор“ - ГЈ „Боговина 2“ оделење/одсек 16/а,б,ц; 19/а,б 

(техничко дрво 2.094 m3 , вишеметарско дрво 2.338 m3 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-

а) 7.780.555,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 7.198.560,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 8.638.272,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ДОО" ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот,МБ:20503343 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

ДОО "ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ",Злот бб,Злот 
7.198.560,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 6  најповољнија понуда  понуђача ДОО ПАСТРОЊЕВИЋ МИЛ,Злот бб,Злот 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.6 

 

ПАРТИЈА 7. 

1.) Подаци о јавној набавци: 
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Предмет јавне набавке 

 

Партија 7. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“- 

ГЈ „Јужни кучај 2 оделење/одсек 81/д; ГЈ „Јужни кучај 3“ 

оделење/одсек 12/б,е; ГЈ „Боговина 1“ оделење/одсек 72/а,б  (техничко 

дрво 2.046 m3 , вишеметарско дрво 2.094 m3 , метарско дрво 361 m3, 

).Привлачење дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско дрво 

тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“- ГЈ „Јужни кучај 2 оделење/одсек 

81/д; ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 12/б,е; ГЈ „Боговина 1“ 

оделење/одсек 72/а,б  (техничко дрво 2.046 m3 , вишеметарско дрво 

2.094 m³) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 

Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 6.470.953,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 6.394.570,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 6.394.570,00 РСД 

НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 "ФУРМАН 2018" ,Драгосинци 211,Краљево ,МБ:65247950 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 "ФУРМАН 2018" ,Драгосинци 211,Краљево  6.394.570,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр 7  најповољнија понуда  понуђача "ФУРМАН 2018" ,Драгосинци 211,Краљево 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.7 

 

ПАРТИЈА 8. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 8. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ -ГЈ 

„ Јужни кучај 2“ оделење/одсек 46/а; ШУ „Д.Милановац“ -ГЈ „ Дели 

Јован 1“ оделење/одсек 52/а,б,ц; ШУ „Књажевац“ -ГЈ „ Бабин зуб-Орлов 

камен-Голаш“ оделење/одсек 20/а,б (техничко дрво 5.186m3 , 
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вишеметарско дрво 6.449 m3 , метарско дрво 634 m3, ).Привлачење 

дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) 

у  ШУ „Бољевац“ -ГЈ „ Јужни кучај 2“ оделење/одсек 46/а; ШУ 

„Д.Милановац“ -ГЈ „ Дели Јован 1“ оделење/одсек 52/а,б,ц; ШУ 

„Књажевац“ -ГЈ „ Бабин зуб-Орлов камен-Голаш“ оделење/одсек 20/а,б 

(техничко дрво 5.186 m3, вишеметарско дрво 6.449 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 17.883.763,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 17.773.435,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 21.328.122,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ДОО“Форест 014“Стеријина 4,Сурчин,МБ:20819006 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ДОО“Форест 014“Стеријина 4,Сурчин 
17.773.435,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр.8 најповољнија понуда  понуђача ДОО“Форест 014“Стеријина 4,Сурчин 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.8 

 

ПАРТИЈА 9. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 9. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Бољевац“ - 

ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 69/б,ц;9/б; ГЈ „Ртањ“ 

оделење/одсек 70/а,б,ф;    ШУ „Књажевац“ - ГЈ „Расовати камен“ 

оделење/одсек 45/а,б,д  (техничко дрво 1.867m3 , вишеметарско дрво 

4.320 m3 , метарско дрво 606 m3, ).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Бољевац“ - 

ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 69/б,ц;9/б; ГЈ „Ртањ“ 

оделење/одсек 70/а,б,ф;    ШУ „Књажевац“ - ГЈ „Расовати камен“ 

оделење/одсек 45/а,б,д (техничко дрво 1.867m3,вишеметарско дрво 

4.320 m3)     



13 

 

Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а)     9.707.455,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 9.688.770,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 9.688.770,00 РСД 

НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда:  

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

1 "ВЕЉКО 2012"ПР ,Гочка 28,Врњачка Бања ,МБ:65067579 

Закључно са ред.бр. 1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 "ВЕЉКО 2012"ПР ,Гочка 28,Врњачка Бања  9.688.770,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 9 најповољнија понуда  понуђача "ВЕЉКО 2012"ПР ,Гочка 28,Врњачка Бања 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.9 

 
 

ПАРТИЈА 10. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 10. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско и  метарско дрво тврдих лишћара) у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ 

„Ртањ“ оделење/одсек 67/б,д,ф,х; 69/а,б; 81/д  (техничко дрво 489 m3 , 

вишеметарско дрво 2.048 m3 , метарско дрво 283 м³, ).Привлачење 

дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) 

у  ШУ „Бољевац“ - ГЈ „Ртањ“ оделење/одсек 67/б,д,ф,х; 69/а,б; 81/д  

(техничко дрво 489 m3 , вишеметарско дрво 2.048 m3  
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 4.015.294,00 РСД 
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Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 3.996.592,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 4.795.910,40 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ПР“Јовица Илић,Јоца+“Луково,МБ:62341122 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ПР“Јовица Илић,Јоца+“Луково 
3.996.592,00 

 
5.)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 10  најповољнија понуда  понуђача ПР“Јовица Илић,Јоца+“Луково 

  и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.10 

Т И Ј А   11. 

ПАРТИЈА 11. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 11. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Д.Милановац“ - ГЈ 

„Мироч“ оделење/одсек 10/а,ц,д,ф (техничко дрво 453 m3 , 

вишеметарско дрво 940 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ 

„Д.Милановац“ - ГЈ „Мироч“ оделење/одсек 10/а,ц,д,ф (техничко 

дрво 453 m3 , вишеметарско дрво 940 m3. 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-

а) 2.017.315,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 2.011.492,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 2.011.492,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а. 
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2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

   Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР "СУЉА",Мироч бб,Мироч 
2.011.492,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр .11 најповољнија понуда  понуђача СЗР "СУЉА",Мироч бб,Мироч 
   и предлаже наручиоцу његов избор за партију бр.11 

 

ПАРТИЈА 12. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 12. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Д.Милановац“ - ГЈ 

„Мироч“ оделење/одсек 11/а,д (техничко дрво 830 m3 , вишеметарско 

дрво 1.291 m3).Привлачење дрвних сортимената - (техничко и 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Д.Милановац“ - ГЈ 

„Мироч“ оделење/одсек 11/а,д (техничко дрво 830 m3 , вишеметарско 

дрво 1.291 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 3.065.757,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 3.058.482,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 3.058.482,00 РСД 

НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 2(две) 

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

1 СЗР „МАРКО НИКОЛИЋ“Клокочевац бб,19222 Клокочевац,МБ:62877448 

2 СТР "Кики и Миша"Голубиње ,Мајданпек,МБ:60107157 
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Закључно са ред.бр.2 . 

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 

550/2019-5/19 
СТР "Кики и Миша"Голубиње 

,Мајданпек 

Понуђач није доказао испуњеност 
захтеваних техничких капацитета за 

вршење предметне услуге. 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР „МАРКО НИКОЛИЋ“Клокочевац бб,19222 Клокочевац 3.058.482,00 

2 СТР "Кики и Миша"Голубиње ,Мајданпек 2.757.300,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр .12  најповољнија понуда  понуђача СЗР „МАРКО НИКОЛИЋ“Клокочевац бб,19222 

Клокочевац 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.12 

 

ПАРТИЈА 13. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 13. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Д.Милановац“ - ГЈ 

„Мироч“ оделење/одсек 15/а,ц (техничко дрво 294 m3 , 

вишеметарско дрво 646 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ 

„Д.Милановац“ - ГЈ „Мироч“ оделење/одсек 15/а,ц (техничко дрво 

294 m3 , вишеметарско дрво 646 m3. 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-

а) 1.377.918,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 1.375.220,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.375.220,00 РСД 

   НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1( једна) 

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

1 СЗТР "ЖАР ПРОМЕТ" ,Клокочевац бб,19222 Клокочевац,МБ :56145001 
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Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗТР "ЖАР ПРОМЕТ" ,Клокочевац бб,19222 Клокочевац 
1.375.220,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да  је за партију бр.13 најповољнија понуда  понуђача СЗТР" ЖАР ПРОМЕТ" ,Клокочевац бб,19222 
Клокочевац 

  и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.13 

 

ПАРТИЈА 14. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 14. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Зајечар“ - ГЈ „Шашка-

Студена-Селачка река“ оделење/одсек 31/а,б,ц,е,ф (техничко дрво 985 

m3 , вишеметарско дрво 1.444 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Зајечар“ - ГЈ 

„Шашка-Студена-Селачка река“ оделење/одсек 31/а,б,ц,е,ф (техничко 

дрво 985 m3 , вишеметарско дрво 1.444 m3)  
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 3.539.782,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 3.522.050,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 4.226.460,00 РСД 

2.) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А,МБ:51283503 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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 
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/ / / 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А 3.522.050,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр .14  најповољнија понуда  понуђача “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.14 

 

 

ПАРТИЈА 15. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 15. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Зајечар“ - ГЈ „Шашка-

Студена-Селачка река“ оделење/одсек 34/а,б,ц (техничко дрво 73 m3 , 

вишеметарско дрво 510 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Зајечар“ - ГЈ 

„Шашка-Студена-Селачка река“ оделење/одсек 34/а,б,ц (техничко дрво 

73 m3 , вишеметарско дрво 510 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 850.719,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 848.265,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.017.918,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А,МБ:51283503 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 
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Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А 848.265,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр.15  најповољнија понуда  понуђача “Пандрц комерц“СЗТР,Подунавци,Подунавци 180А 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.15 

 

ПАРТИЈА 16. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 16. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Кладово“ - ГЈ 

„Цветановац“ оделење/одсек 1/ф,г (техничко дрво 330 m3 , 

вишеметарско дрво 666 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Кладово“ - 

ГЈ „Цветановац“ оделење/одсек 1/ф,г (техничко дрво 330 m3 , 

вишеметарско дрво 666 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 1.373.673,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 1.373.484,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.373.484,00 РСД 

НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СЗР“Ноле“Голубиње Мајданпек,МБ:60968896 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР“Ноле“Голубиње Мајданпек 1.373.484,00 
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5.)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр 16  најповољнија понуда  понуђача СЗР“Ноле“Голубиње Мајданпек 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.16 

 

 

ПАРТИЈА 17. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 17. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Кладово“ - ГЈ 

„Цветановац“ оделење/одсек 14/ц (техничко дрво 1.060 m3 , 

вишеметарско дрво 1.766 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Кладово“ - 

ГЈ „Цветановац“ оделење/одсек 14/ц (техничко дрво 1.060 m3 , 

вишеметарско дрво 1.766 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 3.970.530,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 3.956.400,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 4.315.680,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ДОО“Киломац“Килома бб-Кладово,МБ:17011979 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ДОО“Киломац“Килома бб-Кладово 3.956.400,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 17 најповољнија понуда  понуђача ДОО“Киломац“Килома бб-Кладово 

   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.17 
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ПАРТИЈА 18. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 18. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Кладово“ - ГЈ 

„Цветановац“ оделење/одсек 20/ц (техничко дрво 540 m3 , 

вишеметарско дрво 887 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Кладово“ 

- ГЈ „Цветановац“ оделење/одсек 20/ц (техничко дрво 540 m3 , 

вишеметарско дрво 887 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 2.036.329,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 2.033.475,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 2.033.475,00 РСД 

НАПОМЕНА Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 УРД“Холц промет“Ђердапска 45,Давидовац,МБ:65151162 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 УРД“Холц промет“Ђердапска 45,Давидовац 2.033.475,00 

 
5.)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр 18  најповољнија понуда  понуђача УРД“Холц промет“Ђердапска 45,Давидовац 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.18 

 

ПАРТИЈА 19. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 19. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ 

„Дели Јован 2“ оделење/одсек 5/а; 8/б (техничко дрво 65 m3 , 

вишеметарско дрво 589 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ 

„Неготин“ - ГЈ „Дели Јован 2“ оделење/одсек 5/а; 8/б 

(техничко дрво 65 m3 , вишеметарско дрво 589 m3) 
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Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 934.252,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 931.950,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 931.950,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а 

 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1( један) 

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

1 СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна ,МБ:63152331 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна 931.950,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 19  најповољнија понуда  понуђача СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна 
   и предлаже Наручиоцу о његов избор за партију бр.19 

 

 

ПАРТИЈА 20. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 20. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ „Дели Јован 

2“ оделење/одсек 31/а  (техничко дрво 121 m3 , вишеметарско дрво 1.080 

m3). Привлачење дрвних сортимената - (техничко и вишеметарско дрво 

тврдих лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ „Дели Јован 2“ оделење/одсек 

31/а  (техничко дрво 121 m3 , вишеметарско дрво 1.080 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 1.766.479,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 1.765.470,00 РСД 
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Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.765.470,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а 

2.)  Укупан број поднетих понуда:1 

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

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Закључно са ред.бр. 1 . 

 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
1.765.470,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 20  најповољнија понуда  понуђача СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
      и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.20 

 

 
ПАРТИЈА 21. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 21. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ 

„Дели Јован 2“ оделење/одсек 38/а,б  (техничко дрво 130 m3 , 

вишеметарско дрво 562 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво тврдих лишћара) у ШУ 

„Неготин“ - ГЈ „Дели Јован 2“ оделење/одсек 38/а,б  (техничко 

дрво 130 m3 , вишеметарско дрво 562 m3 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 1.011.109,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 1.010.320,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 1.010.320,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а 

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

1 СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна ,МБ:63152331 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна  
1.010.320,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

Да је за партију бр. 21  најповољнија понуда  понуђача СЗР" ДЕНИ –ЖАР" ,Плавна ,Плавна 
      и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.21 

 

ПАРТИЈА 22. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 22. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво меких лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ „Алија-

Буково-Вратна“ оделење/одсек 1/а; 2/а,б,ц; 4/а  (техничко дрво 83 

m3 , вишеметарско дрво 331 m3).Привлачење дрвних сортимената 

- (техничко и вишеметарско дрво меких лишћара) у ШУ „Неготин“ 

- ГЈ „Алија-Буково-Вратна“ оделење/одсек 1/а; 2/а,б,ц; 4/а  

(техничко дрво 83 m3 , вишеметарско дрво 331 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 592.956,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 592.848,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 592.848,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Закључно са ред.бр.  1 . 

3.)   Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
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Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 
592.848,00 

 
 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 22 најповољнија понуда  понуђача СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
      и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.22 

 

ПАРТИЈА 23. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 23. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво меких лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ „Алија-

Буково-Вратна“ оделење/одсек 5/ц,п; 14/а,б,ц  (техничко дрво 161 m3 , 

вишеметарско дрво 622 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво меких лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ 

„Алија-Буково-Вратна“ оделење/одсек 5/ц,п; 14/а,б,ц  (техничко дрво 

161 m3 , вишеметарско дрво 622 m3). 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 

Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 1.127.183,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 1.126.737,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.126.737,00 РСД 

   НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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 

/ / / 
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4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
1.126.737,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 23  најповољнија понуда  понуђача СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
      и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.23 

 
 

 

ПАРТИЈА 24. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 24. - Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, 

вишеметарско дрво меких лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ „Алија-

Буково-Вратна“ оделење/одсек 16/ц; 68/б (техничко дрво 231 m3 , 

вишеметарско дрво 829 m3).Привлачење дрвних сортимената - 

(техничко и вишеметарско дрво меких лишћара) у ШУ „Неготин“ - ГЈ 

„Алија-Буково-Вратна“ оделење/одсек 16/ц; 68/б (техничко дрво 231 m3 , 

вишеметарско дрво 829 m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 

Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а)  1.495.141,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 1.494.600,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.494.600,00 РСД 

НАПОМЕНА :Понуђач није у систему ПДВ-а 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч,МБ:62078995 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

     Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 
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Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
1.494.600,00 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 24  најповољнија понуда  понуђача СЗР"СУЉА",Мироч бб,Мироч 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.24 

 

ПАРТИЈА 25. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 25. - Изношење метарског огревног дрвета са паковањем – 

ШУ Бољевац-ГЈ „Боговина 1“ оделење/одсек 43/а,б; 72/а,б; 73/а,ц; 

78/а,б,ц  ГЈ „Јужни кучај 2“ оделење/одсек 19/а; 21/а,б,д,е,ф; 44/д,е; 

46/а; 81/д;  ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 9/б; 11/а,ц; 12/б,е; 69/б,ц; 

79/ц,г; 80/б; ГЈ „Ртањ“ оделење/одсек 24/а,б; 67/б,д,ф,х; 69/а,б; 

70/а,б,ф; 81/д; ГЈ „Малиник2“ оделење/одсек 91/а; 92/а,б; ШУ 

Књажевац- ГЈ „Бабин зуб-Орлов камен-Голаш“ оделење/одсек 20/а,б; 

21/а,б; 23/а,ц,д,е,ф  (метарско дрво 3.810 м³)   
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 4.194.353,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-

а) 4.191.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 4.191.000,00 РСД 

   НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СУР“Борислав Бибић“Коренита бб, Лозница,МБ:60217645 

Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 СУР“Борислав Бибић“Коренита бб, Лозница 
4.191.000,00 

 
5.)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће 
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 Да је за партију бр. 25  најповољнија понуда  понуђача СУР“Борислав Бибић“Коренита бб, Лозница 

 и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.25 

 

ПАРТИЈА 26. 

1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 26. - Изношење метарског огревног дрвета са паковањем – ШУ 

Бор-ГЈ „Злотске шуме“ оделење/одсек 26/а,б; 27/а; 65/а,ц;  ГЈ 

„Дубашница“ оделење/одсек 1/а,б,ц,д,е,ф,г;2/б,ц,д,е; 3/а,б,ц;  ГЈ 

„Боговина 2“ оделење/одсек 16/а,б,ц; 19/а,б ;ШУ Књажевац- ГЈ 

„Расовати камен“ оделење/одсек 45/а,б,д; 46/а; 47/а  (метарско дрво 

4.852 м³ 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 

Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 5.557.423,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 5.531.280,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 5.531.280,00 РСД 

НАПОМЕНА:Понуђач није у систему ПДВ-а. 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 СУР“Здравко Бибић“Коренита бб,15300 Лозница,МБ:55082081 

Закључно са ред.бр.1 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 
СУР“Здравко Бибић“Коренита бб,15300 
Лозница,МБ:55082081 

5.531.280,00 

 
5.)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 26  најповољнија понуда  понуђача СУР“Здравко Бибић“Коренита бб,15300 Лозница 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.26 

 

ПАРТИЈА 27. 
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1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 
Партија 27. - Превоз дрвних сортимената – (техничко дрво тврдих 
лишћара) у  ШУ „Бољевац“ ГЈ „Јужни кучај 2“ оделење/одсек 46/а 
(техничко дрво 750  m3 ). 

Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 563.250,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 525.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 630.000,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда:  

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

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Закључно са ред.бр. 1  

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак 525.000,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр. 27  најповољнија понуда  понуђача ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.27 

 

ПАРТИЈА 28. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 
Партија 28. - Превоз дрвних сортимената – (техничко дрво тврдих 

лишћара) у  ШУ „Бољевац“ ГЈ „Боговина 2“ оделење/одсек 78/а 

(техничко дрво 750  m3) 

Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 659.250,00 РСД 
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Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 600.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 720.000,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда:1( једна)  

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

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Закључно са ред.бр. 1 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак 600.000,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр .28  најповољнија понуда  понуђача ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.28 

 

ПАРТИЈА 29. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 29. - Превоз дрвних сортимената – (техничко дрво тврдих 

лишћара) у  ШУ „Бор“ – ГЈ „Боговина 2“ оделење/одсек 19/а;  ГЈ 

„Злотске шуме“ оделење/одсек 65/а; ШУ „Д.Милановац“ – ГЈ „Мироч“ 

оделење/одсек 11/а;  ГЈ „Дели Јован 1“ оделење/одсек 52/а; (техничко 

дрво 1.500 m3); 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 1.056.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 975.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-

ом) 1.170.000,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 
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Закључно са ред.бр.  1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача Понуђена цена 

(у РСД, без ПДВ-а) 

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак 975.000,00 

 
5.)  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће: 

 Да је за партију бр 29 најповољнија понуда  понуђача ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак 
   и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.29 
ПАРТИЈА 30. 
1.) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Партија 30. - Превоз дрвних сортимената – (метарско дрво тврдих 

лишћара) у  ШУ „Бор“ – ГЈ „Дубашница“ оделење/одсек 1/е; ШУ 

„Бољевац“ – ГЈ „Јужни кучај 3“ оделење/одсек 12/б  (метарско дрво 300 

m3) 
Редни број јавне набавке 

 550/2019 
Процењена вредност јавне набавке(без 

ПДВ-а) 578.400,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(без 

ПДВ-а) 570.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци(са 

ПДВ-ом) 684.000,00 РСД 

2.)  Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

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

1 ДОО“Владекс комерц“,Коњевићи 179,Чачак,МБ:07946708 

Закључно са ред.бр. 1 . 

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

Број под којим је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

      Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 
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