
ЈП ''Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр. 3,            
31250 Бајина Башта 
Бр.183/3
Датум : 08.02. 2018. године 
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs  .

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за подношење понуда

Врста предмета набавке: Услуге

Опис предмета набавке:

Групација 1: Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине (3 партије); 

• Партија 1.2.6 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Тара" 
одељење 71а; процењена  вредност 1.289.540,00 динара

• Партија 1.4.1 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ 
"Комуналне шуме" одељење 50а; процењена  вредност 299.400,00 динара

• Партија 1.4.2 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ 
"Комуналне шуме" одељење 52а; процењена  вредност 147.350,00 динара

и

Групација 4: Изношење просторног дрвета и слагање на камионски пут – самарица (2
партије)

• Партија 4.3.1 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – 
самарица  у ГЈ "М.З.Рача" одељења: 31а; процењена  вредност 86.240,00 динара

• Партија 4.4.1 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – 
самарица  у ГЈ "Комуналне шуме" одељења: 50а и 52а процењена  вредност 
205.800,00 динара

1. Назив и ознака предмета  набавке из  општег  речника набавке:  Сеча,  израда,  извоз  и
изношење  дрвних  сортимената,  ознака  из  ОРН:  77210000  –  Услуге  сече  шума  и
772111000 – Услуге повезане са сечом шума.

2. Број и датум закључења првобитног уговора / 

3. Основ  за  примену  преговарачког  поступка  без  објављивања  позива  за  подношење
понуда, члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама: "ако у отвореном, односно
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су
све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке
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и  услови  за  учешће  у  поступку,  техничке  спецификације  и  критеријуми  за  доделу
уговора, односно оквирног споразума  не мењају ".

4. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Наручилац ЈП ''Национални
парк Тара"  на  основу Одлуке о покретању поступка број  1139/1  21.11..2017.  године
спровео  поступак  јавне  набавке  услуга   -  Сеча,  израда,  извоз  и  изношење  дрвних
сортимената  ЈНОП број 01/2018 обликован у тридесетседам партија. Одлуком о додели
уговора број  1139/7-1,  1139/7-2, 1139/7-3 и 1139/7-4  од 10.01.2018. године додељена су
тридесетдва уговора и то :

Групација 1 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине (13 партија)

Назив партије

Партија 1.1.1 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  ГЈ "Тара" одељење 27-а;

Партија 1.1.2 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Тара" одељење 45-а

Партија 1.1.3 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Тара" одељење 49-а

Партија 1.1.4 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Тара" одељење 70-а

Партија 1.1.5 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Тара" одељење 134-а

Партија 1.1.6 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ"Тара" одељење 138-а

Партија 1.1.7 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Тара" одељење 165-а

Партија 1.2.1 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 27а

Партија 1.2.2 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 41-а,б

Партија 1.2.3 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 55-д

Партија 1.2.4 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Црни Врх" одељења  57-а 

Партија 1.2.5 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 59-б,ц

Партија 1.3.1 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у ГЈ "М.З. Рача" одељење 31а

Групација 2 – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине (намицање
запрегом и лифра) без извоза тракторима  (4 партијe)

Назив партије
Партија 2.1.1 – Сеча стабала, израда сортимената и  прва фаза извоза обловине (намицање запрегом и 
лифра) без извоза тракторима у ГЈ "Тара" одељење 35-а
Партија 2.1.2 – Сеча стабала, израда сортимената и  прва фаза извоза обловине (намицање запрегом и 
лифра) без извоза тракторима у ГЈ "Тара" одељење 59-а
Партија 2.1.3 – Сеча стабала, израда сортимената и  прва фаза извоза обловине (намицање запрегом и 
лифра) без извоза тракторима у ГЈ "Тара" одељење 122-а
Партија 2.1.4 – Сеча стабала, израда сортимената и  прва фаза извоза обловине (намицање запрегом и 
лифра) без извоза тракторима у ГЈ "Тара" одељење 158-а
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Групација 3 – Намицање запрегом и лифра обловине (прва фаза извоза)  (10 партија)

Назив партије

Партија 3.1.1 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Тара" одељење 42-а

Партија 3.1.2 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Тара" одељење 55-а

Партија 3.1.3 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Тара" одељење 91-а

Партија 3.1.4 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Тара" одељење 101-а

Партија 3.1.5 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Тара" одељење 105-а

Партија 3.2.1 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 20-а

Партија 3.2.2 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 37-а

Партија 3.2.3 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 68-а

Партија 3.2.4 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 75-а, б, ц

Партија 3.2.5 -  Намицање запрегом и лифра обловине у ГЈ "Црни Врх" одељење 92-а

Групација 4 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионски пут – самарица
                         (5 партија)

Назив партије

Партија 4.1.1 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у ГЈ "Тара" 
одељења: 27-а, 35-а, 42-а, 45-а, 49а, 55 и 59-а
Партија 4.1.2 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у ГЈ "Тара" 
одељења: 70-а, 91-а, 101-а и 105-а;
Партија 4.1.3 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у ГЈ "Тара" 
одељења: 122-а, 134-а, 138-а, 158а и 165- а
Партија 4.2.1 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у ГЈ "Црни 
Врх" одељења: 20-а, 27а, 37-а, 41-а, б, 55д, 57а  и 59-б,ц
Партија 4.2.2 – Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у ГЈ "Црни 
Врх" одељења: 68-а, 71-а, 75-а, б,ц  и 92-а

Наручилац  може  да  спроведе  преговарачки  поступак  без  објављивања  позива  за
подношење  понуда  када  у  отвореном поступку не  добије  ниједну понуду.  Основ  за
примену ове врсте преговарачког поступка је или непостојање субјеката који могу да
реализују предмет набавке, или незаинтересованост понуђача за конкретну набавку. У
том смислу, с обзиром на то да је у првом поступку био објављен позив за подношење
понуда и да се на њега није јавио ниједан понуђач, односно није прибављена ниједна
одговарајућа  понуда,  наметање  обавезе  понављања  поступка,  односно  поновног
објављивања  позива,  не  би  било  сврсисходно.  Законодавац  омогућава  наручиоцу да
прибави  одговарајућу  и  прихватљиву  понуду  тако  што  ће  се  директно  обратити
потенцијалним  понуђачима  за  које  сматра  да  такву  понуду  могу  да  поднесу,  те  да
набавку спроведе у преговарачком поступку. Наравно, наручилац не сме том приликом
да  мења  техничке  спецификације  предмета  набавке,  јер  би  измена  техничких
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спецификација практично значила промену предмета набавке. Такође, наручилац не сме
да мења ни услове за учешће у поступку, као ни критеријуме за доделу уговора односно
оквирног споразума. 

На основу наведеног, и на основу поднетог захтева од помоћника директора за сектор
коришћења подручја број 183 од 08.02.2018. године, покреће се преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама) у којем ће наручилац истовремено са слањем позива за подношење понуда
објавити обавештење о покретању поступка и конкурсну документацију.

5. Позив за подношење понуда наручилац доставља: 

Групација 1. :

1. доо „Горштак“ ул. Рајка Тадића бр. 20, 31250 Бајина Башта,

2. рппп“Греда“ ул. ЈНА бр.1, 31250 Бајина Башта,

3. рпппрг“ Мићић“ Б. поље бр. 292/1, 31250 Бајина Башта

4. рсд“Браћа Роквић“ Солотуша, 31250 Бајина Башта

5. доо“Максимил“ Бесеровина, 31256 Перућац

6. Ранко Метлић пр, "Сеча дрвећа и превоз дрвних сортимената Ранко 1992"

са седиштем у Кнежевац, Кнић,

7. доо“Голуб“ Лужанска бр.1, 31250 Бајина Башта

8. до“Браћа Јовановић“ Растиште, 31256 Перућац

9. „ 3М- Јовановић“ ул. Спасоја Ивановића 49, 31250 Бајина Башта

Групација 4:

1. Марко Јовановић пр., Радња за сечу и извлачење дрвећа Марко Јовановић

са седиштем у  31256 Перућац, Растиште 94 и

2. Ранко Метлић пр, "Сеча дрвећа и превоз дрвних сортимената Ранко 1992"

са седиштем у Кнежевац, Кнић,

6. Лице за контакт:
Душко  Јелисавчић– Помоћник директора за  сектор коришћења подручја                         
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке                                                                          
Иван Скокић  – Службеник за јавне набавке         
                                                               
Тел/факс: 031/863-644
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