
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Наручилац 
 
Адреса 
 
Место 
 
Број одлуке 
 
Датум 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и Закона о изменама и допунама 
Закона о јавним набавкама(,,Сл.Гласник РС“, бр.14/2015 од 04.02.2015. год. и ,,Сл.Гласник РС“, бр.68 од 
04.08.2015.год), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке услуга на пословима коришћења шума за ШГ “Топлица“ Куршумлија број  
117/2020 

 
 
   БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА  понуда понуђача: 

1 

за партију бр.1- Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко,вишеметарско и метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Соколовица“ 
одељење/одсек 31, 32, 33, 34 - ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3 

2 

за партију бр.2 – Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, oстало техничко, вишеметарско и 
метарско дрво са привлачењем –  техничко, остало техничко, вишеметарско и метарско дрво  у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Бабица“ одељење/одсек 9/е,18/а, 28/а,б - Дарко Милисављевић ПР РАДЊА ЗА СЕЧУ 
ДРВЕЋА, Браће Вуксановић 2, Куршумлија 

3 

за партију бр.3 – Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко и вишеметарско дрво са привлачењем –  
техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Луковске шуме“ одељење/одсек 39/б  - Душан 
Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 Куршумлија 

4 

за партију бр.7 - Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко,вишеметарско и метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Ранковица“ 
одељење/одсек 27/б, 29/б - Никола Јевђић ПР „ЈЕВЂИЋ“, Доктора Хаџића 8, Куршумлија 

5 

за партију бр.10 - Сеча и израда дрвних сортимената –  метарско дрво са привлачењем ШУ „Куршумлија“, 
ГЈ  „Рударе“ одељење/одсек 28/б, 96/а,б,ц - Данко Јовановић ПР АУТОПРЕВОЗНИК искоришћавање 
шума и промет дрветом, Марковиће 

6 

за партију бр.12 - Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко,вишеметарско и метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Дуги део - Бањска 
црна чука“ одељење/одсек 48, 49 - Иван Јовић ПР  „ММС ЈОВИЋ“ Љуша, Љуша бб, Куршумлијска бања 

7 

за партију бр.14- Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, oстало техничко и вишеметарско дрво са 
привлачењем –  техничко, остало техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Јаворац“ 
одељење/одсек 62/а,ц и ГЈ  „Велики Јастребац I“ одељење/одсек 16/а,ц, 17/а,б,е -  Бранко Петровић ПР, 
радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, Блаце 

8 

за партију бр. 15 - Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, oстало техничко и вишеметарско дрво 
са привлачењем –  техничко, остало техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац 
I“ одељење/одсек 18/а,б,е, 19/а,б- Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 
Радомира Путника бб, Блаце 

9 

за партију бр.16 - Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско  и  метарско дрво са 
привлачењем –  техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац II“ одељење/одсек 
74/б, 76/б,ц – Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника 
бб, Блаце 

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Топлица“Куршумлија 

Вука Караџића бб 

Куршумлија 

117/2020-25 

03.07.2020. 



10 

за партију бр.18 -  Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско дрво и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Радан - Арбанашка“ 
одељење/одсек 78/а,б 79/а,б,ц,д -  АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица 

11 

за партију бр.19 Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко , вишеметарско дрво и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Радан - Арбанашка“ 
одељење/одсек 80/а,б,ц – АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица 

12 

за партију бр.20 Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко, вишеметарско и метарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Видојевица“ 
одељење/одсек 67/б, 68/а,б - АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица 

13 

за партију бр.21 - Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и метарско дрво са 
привлачењем –  техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Видојевица“ одељење/одсек 
23/а,б,ц – Владица Стојановић ПР радња за услуге у вези са шумарством, Брестовац 

14 

за партију бр.22 - Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко и вишеметарско са привлачењем –  
техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Видојевица“ одељење/одсек 55/а - Ивица 
Новаковић ПР СЕЧА ШУМЕ ИКА ДРВЦЕ, Ћуковац 

14 
за партију бр.28 - Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са привлачењем –  метарско дрво  у  
ШУ „Блаце“, ГЈ  „Јаворац“ одељење/одсек 62/а,ц - Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница 

16 

за партију бр.29 - Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са привлачењем –  метарско дрво  у  
ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац II“ одељење/одсек 74/б, 76/б - Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-
ПРЕРАДА Сибница 

17 

за партију бр.30 - Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са привлачењем –  метарско дрво  у  
ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Велики Јастребац“ одељење/одсек 38/a, 42/a,б,ц, 83/ц - Јована Вучетић ПР  
ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница 

18 

за партију бр.31 - Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са привлачењем –  метарско дрво  у  
ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Велики Јастребац“ одељење/одсек 38/a, 78/a,б,79/а,б,ц, 80/а,б,ц - ПР „Јасен“ 
Куршумлија,  Вука Караџића 3/3 

 
 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 25.05.2020.  године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр.117/2020 за јавну набавку 
услуга на пословима коришћења шума за ШГ“Топлица“ Куршумлија. 
 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 27.05.2020. године на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак јавне набавке. 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр 117/2020-23 од 23.06.2020. године, Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће: 

 
1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  

Услуге x 

Радови         

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима коришћења шума за ШГ “Топлица“ 

Куршумлија 

Редни број из плана јавне набавке 
1.2.380 

Редни број јавне набавке 117/2020 

План инвестиција и трошкова-група 
915 



Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
82.656.818,58 РСД 

 

ПАРТИЈА :  1 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и 
метарско дрво са привлачењем –  техничко,вишеметарско и 
метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Соколовица“ 
одељење/одсек 31, 32, 33, 34 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.225.217,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 6.187.440,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
7.424.928,00 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 „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, 54265891 

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 

1 ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, 54265891 6.187.440,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, 54265891 6.187.440,00 

 

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

понуда понуђача, ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.1. 
 

 



ПАРТИЈА 2:   

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, oстало техничко, 
вишеметарско и метарско дрво са привлачењем –  техничко, 
остало техничко, вишеметарско и метарско дрво  у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Бабица“ одељење/одсек 9/е,18/а, 28/а,б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
4.179.611,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 4.135.800,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
4.135.800,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 
Дарко Милисављевић ПР РАДЊА ЗА СЕЧУ ДРВЕЋА, Браће Вуксановић 2, Куршумлија, 64876031 

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 

1 
Дарко Милисављевић ПР РАДЊА ЗА СЕЧУ ДРВЕЋА, Браће Вуксановић 2, 
Куршумлија, 64876031 

4.135.800,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
Дарко Милисављевић ПР РАДЊА ЗА СЕЧУ ДРВЕЋА, Браће Вуксановић 2, 
Куршумлија, 64876031 

4.135.800,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача, Дарко Милисављевић ПР РАДЊА ЗА СЕЧУ ДРВЕЋА, Браће Вуксановић 2, Куршумлија, је 
најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.2. 
 

 

 
 
 



ПАРТИЈА 3:   

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко и вишеметарско 
дрво са привлачењем –  техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ 
„Куршумлија“, ГЈ  „Луковске шуме“ одељење/одсек 39/б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.376.020,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 1.319.340,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.583.208,00 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 
Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 Куршумлија, 65003732 

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 

1 
Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 
Куршумлија, 65003732 

1.319.340,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 
Куршумлија, 65003732 

1.319.340,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача, Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 Куршумлија, је 
најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.3. 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА :  7 

Подаци о јавној набавци: 



Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и 
метарско дрво са привлачењем –  техничко,вишеметарско и 
метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Ранковица“ 
одељење/одсек 27/б, 29/б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.908.722,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 2.606.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.606.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 

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

1 Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 Куршумлија, 65003732 

2 Никола Јевђић ПР „ЈЕВЂИЋ“, Доктора Хаџића 8, Куршумлија, 62477814 

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 

1 
Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 
Куршумлија, 65003732 

2.803.838,00 

2 Никола Јевђић ПР „ЈЕВЂИЋ“, Доктора Хаџића 8, Куршумлија, 62477814 2.606.000,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 Никола Јевђић ПР „ЈЕВЂИЋ“, Доктора Хаџића 8, Куршумлија, 62477814 2.606.000,00 

2 
Душан Кузмановић ПР „КУЗМАНОВИЋ-Д“, ул. Иве Андрића 33/а, 18430 
Куршумлија, 65003732 

2.803.838,00 

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

понуда понуђача, Никола Јевђић ПР „ЈЕВЂИЋ“, Доктора Хаџића 8, Куршумлија, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр. 7. 

ПАРТИЈА :  10 

Подаци о јавној набавци: 



Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  метарско дрво са 
привлачењем ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Рударе“ одељење/одсек 
28/б, 96/а,б,ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.068.444,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 2.053.100,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
2.053.100,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 Данко Јовановић ПР АУТОПРЕВОЗНИК искоришћавање шума и промет дрветом, Марковиће, 62546026 

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 

1 
Данко Јовановић ПР АУТОПРЕВОЗНИК искоришћавање шума и промет 
дрветом, Марковиће, 62546026 

2.053.100,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 Данко Јовановић ПР АУТОПРЕВОЗНИК искоришћавање шума и промет 

дрветом, Марковиће, 62546026 

2.053.100,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача, Данко Јовановић ПР АУТОПРЕВОЗНИК искоришћавање шума и промет дрветом, Марковиће, 
62546026, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр. 10. 
 

ПАРТИЈА :  12 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и 

метарско дрво са привлачењем –  техничко,вишеметарско и 

метарско дрво  у  ШУ „Куршумлија“, ГЈ  „Дуги део - Бањска црна 

чука“ одељење/одсек 48, 49 



Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.068.444,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

1.789.600,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 1.789.600,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) 

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

1 Иван Јовић ПР  „ММС ЈОВИЋ“ Љуша, Љуша бб, Куршумлијска бања, 64924168 

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 

1 
Иван Јовић ПР  „ММС ЈОВИЋ“ Љуша, Љуша бб, Куршумлијска бања, 64924168 

1.789.600,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 
 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 Иван Јовић ПР  „ММС ЈОВИЋ“ Љуша, Љуша бб, Куршумлијска бања, 64924168 1.789.600,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача,  Иван Јовић ПР  „ММС ЈОВИЋ“ Љуша, Љуша бб, Куршумлијска бања,, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.12. 

ПАРТИЈА :  14 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, oстало техничко 

и вишеметарско дрво са привлачењем –  техничко, остало 

техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Јаворац“ 

одељење/одсек 62/а,ц и ГЈ  „Велики Јастребац I“ 

одељење/одсек 16/а,ц, 17/а,б,е 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.548.042,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 6.491.330,00 РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
6.491.330,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, Блаце, 
65763311 

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 

1 

Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 

Радомира Путника бб, Блаце, 65763311 6.491.330,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 
 
 
 
 
 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 
Радомира Путника бб, Блаце, 65763311 

6.491.330,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, 
Блаце, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.14. 

 

ПАРТИЈА :  15 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, oстало техничко 

и вишеметарско дрво са привлачењем –  техничко, остало 

техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики 

Јастребац I“ одељење/одсек 18/а,б,е, 19/а,б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
2.493.076,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

2.338.910,00 
РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 2.338.910,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 

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

1 Зоран Крстић ПР радња за искоришћавање шума КРЛЕ, 28 март бр.1, Куршумлија, 56167285 

2 Иван Драгићевић ПР радња за сечу дрвећа СОКО ФОРЕСТ Сокобања, 64444867 

3 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, Блаце, 
65763311 

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 

1 
Зоран Крстић ПР радња за искоришћавање шума КРЛЕ, 28 март бр.1, 
Куршумлија, 56167285 

2.387.950,00 

2 
Иван Драгићевић ПР радња за сечу дрвећа СОКО ФОРЕСТ Сокобања, 
64444867 

2.386.080,00 

3 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 
Радомира Путника бб, Блаце, 65763311 

2.338.910,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 
 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 
Радомира Путника бб, Блаце, 65763311 

2.338.910,00 

2 

Иван Драгићевић ПР радња за сечу дрвећа СОКО ФОРЕСТ Сокобања, 

64444867 2.386.080,00 

3 

Зоран Крстић ПР радња за искоришћавање шума КРЛЕ, 28 март бр.1, 

Куршумлија, 56167285 2.387.950,00 

 

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

понуда понуђача,  Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, 
Блаце, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.15. 

ПАРТИЈА :  16 



Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско  и  

метарско дрво са привлачењем –  техничко и вишеметарско 

дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики Јастребац II“ одељење/одсек 

74/б, 76/б,ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.775.103,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

2.753.610,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 2.753.610,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, Блаце, 
65763311 

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 

1 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 
Радомира Путника бб, Блаце, 65763311 

2.753.610,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 
Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, 
Радомира Путника бб, Блаце, 65763311 

2.753.610,00 

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

понуда понуђача, Бранко Петровић ПР, радња за сечу,извлачење трупаца и прераду дрвета, Радомира Путника бб, 
Блаце,  је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.16. 
 

ПАРТИЈА :  18 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско 

дрво и метарско дрво са привлачењем –  техничко и 

вишеметарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Радан - Арбанашка“ 



одељење/одсек 78/а,б 79/а,б,ц,д 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
6.133.625,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

6.097.670,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 7.317.204,00 
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 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 

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 

1 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 6.097.670,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 6.097.670,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

Понуда  понуђача АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица,  је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.18 . 

ПАРТИЈА :  19 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко , вишеметарско 

дрво И МЕТАРСКО ДРВО  са привлачењем –  техничко и 

вишеметарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Радан - Арбанашка“ 

одељење/одсек 80/а,б,ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.420.326,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

3.404.580,00 РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 4.085.496,00 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 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 

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 

1 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 3.404.580,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 3.404.580,00 

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

понуда понуђача, АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица,,  је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.19. 
 

ПАРТИЈА :  20 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко, вишеметарско и 

метарско дрво са привлачењем –  техничко, вишеметарско и 

метарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Видојевица“ 

одељење/одсек 67/б, 68/а,б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
3.753.110,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 3.730.505,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
4.476.606,00 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 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 

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 

1 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 3.730.505,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 
 

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

1 АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица, 61904905 3.730.505,00 

 
 

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

понуда понуђача, АТЗР ТРИ-Н Бранко Крџић ПР, Стева Чоловића 9, Ивањица,, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.20. 

ПАРТИЈА :  21 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

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

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.146.991,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

1.130.935,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 1.130.935,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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



1 Владица Стојановић ПР радња за услуге у вези са шумарством, Брестовац, 63098817 

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 

1 
Владица Стојановић ПР радња за услуге у вези са 
шумарством, Брестовац, 63098817 

1.130.935,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 
 

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

1 
Владица Стојановић ПР радња за услуге у вези са 
шумарством, Брестовац, 63098817 

1.130.935,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача, Владица Стојановић ПР радња за услуге у вези са шумарством, Брестовац, 63098817, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.21. 
 
 

ПАРТИЈА :  22 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Сеча и израда дрвних сортимената –  техничко и вишеметарско 

са привлачењем –  техничко и вишеметарско дрво  у  ШУ 

„Прокупље“, ГЈ  „Видојевица“ одељење/одсек 55/а 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
283.100,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

278.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
278.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 Ивица Новаковић ПР СЕЧА ШУМЕ ИКА ДРВЦЕ, Ћуковац, 65596512 

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

Број под којим је понуда заведена Подносилац Разлози за одбијање понуде 



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 

1 
Ивица Новаковић ПР СЕЧА ШУМЕ ИКА ДРВЦЕ, Ћуковац, 
65596512 

278.000,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

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

1 
Ивица Новаковић ПР СЕЧА ШУМЕ ИКА ДРВЦЕ, Ћуковац, 
65596512 

278.000,00 

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

понуда понуђача, Ивица Новаковић ПР СЕЧА ШУМЕ ИКА ДРВЦЕ, Ћуковац, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.22. 
 

ПАРТИЈА :  28 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са 

привлачењем –  метарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Јаворац“ 

одељење/одсек 62/а,ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 233.120,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

229.360,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 229.360,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 
Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 

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 

1 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 229.360,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 229.360,00 

 
 

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

понуда понуђача, Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.28. 
 

ПАРТИЈА :  29 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са 
привлачењем –  метарско дрво  у  ШУ „Блаце“, ГЈ  „Велики 
Јастребац II“ одељење/одсек 74/б, 76/б 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 470.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

462.200,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 462.200,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 
Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 

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 



1 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 462.200,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 

1 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 462.200,00 

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

 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача, Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.29. 

ПАРТИЈА :  30 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са 
привлачењем –  метарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Велики 
Јастребац“ одељење/одсек 38/a, 42/a,б,ц, 83/ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.001.200,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 

978.560,00 
РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 978.560,00 
РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ (понуђач није у систему ПДВ-а). 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

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

1 
Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 

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 

1 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 978.560,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

у РСД, без ПДВ-а 



1 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 978.560,00 

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

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 

понуда понуђача, Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.30. 

ПАРТИЈА :  31 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Привлачење дрвних сортимената –  метарско дрво са 

привлачењем –  метарско дрво  у  ШУ „Прокупље“, ГЈ  „Велики 

Јастребац“ одељење/одсек 38/a, 78/a,б,79/а,б,ц, 80/а,б,ц 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
1.502.515,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
 1.431.050,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 
1.717.260,00 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 „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, 54265891 

2 СЗР ПОТКОВИЦА СРЕЋЕ, Пејаковић Драган ПР, Дурмиторска бб, Лесковац, 55699658 

3 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 

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 

1 ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, 54265891 1.431.050,00 

2 
СЗР ПОТКОВИЦА СРЕЋЕ, Пејаковић Драган ПР, Дурмиторска бб, 
Лесковац, 55699658 

1.496.380,00 

3 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 1.495.715,00 

 
Понуђачи који су доставили исправне понуде понудили су следеће услове: 
 



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

1 ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, 54265891 1.431.050,00 

2 Јована Вучетић ПР  ЈАВОРАЦ-ПРЕРАДА Сибница, 65790327 1.495.715,00 

3 
СЗР ПОТКОВИЦА СРЕЋЕ, Пејаковић Драган ПР, Дурмиторска бб, 
Лесковац, 55699658 

1.496.380,00 

 
 

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

понуда понуђача, ПР „Јасен“ Куршумлија,  Вука Караџића 3/3, је најповољнија 

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију бр.31. 

 

Вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о избору 
најповољније понуде за набавку услуга на пословима коришћења шума за ШГ“Топлица“ Куршумлија за 2020. 
годину, број 117/2020,  те  на основу законског овлашћења доноси одлуку о додели уговора као у диспозитиву. 

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

 


