
ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.1  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 27-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.342.580,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.229.620,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.475.544,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.342.240,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.229.620,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  30%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: рппп»Греда» са седиштем у  Бајиној Башти, улица ЈНА бр. 1, ПИБ:
101001682,  Матични број: 50535401
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се изузме  корање као саставни део услуге а да  је оно  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који не  корају смањује  за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба 
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.2  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 45-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.356.250,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.148.450,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.378.140,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 ( три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.356.250,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.148.450,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рсд»Браћа Роквић» са седиштем у  Бајиној  Башти,  Солотуша,
ПИБ: 109324677,  Матични број: 64094076
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода  корање као саставни део услуге а да  је није  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава  за фиксних 200,00 динара  по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић- Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.3  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 49-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.506.670,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.362.960,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.635.552,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:1.506.670,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.362.960,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  30%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: рппп»Греда» са седиштем у  Бајиној Башти, улица ЈНА бр. 1, ПИБ:
101001682,  Матични број:50535401
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода  корање као саставни део услуге а да  оно није  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује  за фиксних 200,00 динара  по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба.
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.4  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 70-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.303.010,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.254.160,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.504.992,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.277.570,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.254.160,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Горштак» са седиштем у  Бајиној Башти, улица Рајка Тадића
бр. 20, ПИБ: 100760716,  Матични број:07580894
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода  корање као саставни део услуге а да  оно није  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.5  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 134-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.504.480,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.478.680,00 динара без  ПДВ-а, односно 1.774.416,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 ( две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.478.680,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.478.680,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Горштак» са седиштем у  Бајиној Башти, улица Рајка Тадића
бр. 20, ПИБ:100760716,  Матични број:07580894
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се изузме  корање као саставни део услуге а да  је оно  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који не  корају смањује  за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.6  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 138-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  2.186.240,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.792.960,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  2.151.552,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 6 ( шест)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.101.540,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.792.960,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: рсд»Браћа Роквић» са седиштем у Бајиној Башти, Солотуша, ПИБ:
109324677, Матични број:64094076
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да  оно није  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који корају повећава  за фиксних 200,00 динара по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.1.7  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Тара" одељење 165-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  995.290,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 860.760,00 динара без  ПДВ-а, односно 1.032.912,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 4 ( четири )
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 927.690,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 860.760,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  «Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број: 06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се изузме  корање као саставни део услуге а да  је оно  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који не  корају смањује  за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.2.1  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Црни Врх" одељење 27-a)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.352.550,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.019.650,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.223.580,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 5 ( пет )
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.115.440,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.019.650,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  «Максимил» са  седиштем у  Бајиној  Башти,Бесеровина,  ПИБ:
101001035,  Матични број: 06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да оно није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се  корају повећава  за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Бранка Митровић
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.2.2  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Црни Врх" одељење41-а,б)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  1.162.670,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.134.700,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.361.640,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.155.520,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.134.700,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рпппрг»Мићић» са седиштем у  Бајиној Башти, Бушинско поље
бр.292/ 1, ПИБ: 101001352,  Матични број:50535606
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се изузме  корање као саставни део услуге а да  је оно  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који не  корају смањује  за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.2.3  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Црни Врх" одељење 55-д)   
                        
Процењена вредност јавне набавке:  768.850,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 695.700,00 динара без  ПДВ-а, односно 834.840,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 757.480,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 695.700,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 30%/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: рппп»Греда» са седиштем у  Бајиној Башти, улица ЈНА бр. 1, ПИБ:
101001682,  Матични број: 50535401
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да оно није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.2.4  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Црни Врх" одељење 57-a)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  1.296.210,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.260.550,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.512.660,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 ( две )
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:1.265.710,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.260.550,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рпппрг»Мићић» са седиштем у  Бајиној Башти, Бушинско поље
292/1, ПИБ: 101001352,  Матични број:50535606
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода  корање као саставни део услуге а да  је оно  није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се  корају повећава  за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.2.5  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици
"Црни Врх" одељење 59-б,ц)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  228.970,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 226.060,00 динара без  ПДВ-а, односно 271.272,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  226.060,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 226.272,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рпппрг «Мићић» са седиштем у  Бајиној Башти, Бушинско поље
292/1, ПИБ: 101001352,  Матични број:50535606
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да  је оно  није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба,
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 1.3.1  – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у  Газдинској јединици "М.
З. Рача" одељење 31-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  508.380,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 458.020,00 динара без  ПДВ-а, односно 549.624,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:474.960,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 458.020,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: рппп»Греда» са седиштем у  Бајиној Башти, улица ЈНА бр. 1,
ПИБ:101001682,  Матични број: 50535401
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да  није  било предвиђено, онда
се цена услуге израде сортимената који корају повећава за фиксних 200,00 динара по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 2.1.1  – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоз обловине ( намицање,
запрега и лифра) без извоза трактора у  Газдинској јединици "Тара" одељење 35-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  977.450,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 952.780,00 динара без  ПДВ-а, односно 1.143.336,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 977.450,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 952.780,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти,Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број:06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода  корање као саставни део услуге а да  оно није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећавају за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 2.1.2  – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоз обловине ( намицање,
запрега и лифра) без извоза трактора у  Газдинској јединици "Тара" одељење 59-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  1.799.970,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.769.222,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  2.123.066,40
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.799.970,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.769.222,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора: 29.01.2018. године

Основни  подаци  о  понуђачу:  «Ранко  1992»  са  седиштем  у  34205  Баре,  ПИБ:  109900626,
Матични број:64504720
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да оно није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба,
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 2.1.3  – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоз обловине ( намицање,
запрега и лифра) без извоза трактора у  Газдинској јединици "Тара" одељење 122-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  1.934.630,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.934.630,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  2.321.556,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (један)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.934.630,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.934.630,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Горштак» са седиштем у  Бајиној Башти, улица Рајка Тадића
бр. 20, ПИБ: 100760716,  Матични број:07580894
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да оно није  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава  за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Бранка Митровић
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија 2.1.4  – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоз обловине ( намицање,
запрега и лифра) без извоза трактора у  Газдинској јединици "Тара" одељење 158-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке:  1.333.700,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.312.910,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.575.492,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.333.700,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.312.910,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број: 06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се дода корање као саставни део услуге а да оно није било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају повећава за фиксних 200,00 динара по
m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.1.1   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 42-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 301.035,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 280.539,00 динара без  ПДВ-а, односно 336.646,80  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 294.630,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 280.539,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број: 06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.1.2   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 55-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 383.050,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 366.750,00 динара без  ПДВ-а, односно 440.100,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 374.900,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 366.900,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: фс»Махи» са седиштем у  Бајиној Башти, улицаК.М. Обреновића
бр. 25/1, ПИБ: 103479019,  Матични број:56152202
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.1.3   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 91-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 163.795,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 152.643,00 динара без  ПДВ-а, односно 183.117,60  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 4 (четири)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 152.643,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 160.310,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број: 06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.1.4   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 101-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 274.715,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 256.011,00 динара без  ПДВ-а, односно 307.213,20  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 4 (четири)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 268.870,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 256.011,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број:06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

 

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.1.5   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 105-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 272.835,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 254.259,00 динара без  ПДВ-а, односно 305.110,80  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 4 (четрири)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 269.352,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 254.259,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број:06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Јединична цена услуга се може мењати
под условом уколико се изузме  корање као саставни део услуге а да  је оно  било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који не  корају смањује  за фиксних 200,00 динара
по m3.

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.2.1   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 20-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 726.920,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 620.020,00 динара без  ПДВ-а, односно 744.024,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 5 (пет)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:620.020,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 684.160,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рпппрг»Мићић» са седиштем у  Бајиној Башти, Бушинско поље
292/1, ПИБ: 101001352,  Матични број:50535606
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.2.2   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 37-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 386.840,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 346.120,00 динара без  ПДВ-а, односно 415.344,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 4 (четири)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 376.660,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 346.120,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рпппрг»Мићић» са седиштем у  Бајиној Башти, Бушинско поље
292/1, ПИБ: 101001352,  Матични број:50535606
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644

 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.2.3   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 68-а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 253.080,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 232.560,00 динара без  ПДВ-а, односно 279.072,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 242.820,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 232.560,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рпппрг»Мићић» са седиштем у  Бајиној Башти, Бушинско поље
292/1, ПИБ:101001352,  Матични број:50535606
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.2.4   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 75-а, б, ц)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 219.600,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 201.300,00 динара без  ПДВ-а, односно 241.560,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:210.450,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 201.300,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број:06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  3.2.5   –  Намицање  запрегом  и  лифра  обловине(  прва  фаза  извоза)  у   Газдинској
јединици "Тара" одељење 92-а,)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 255.240,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 230.425,00 динара без  ПДВ-а, односно 276.510,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 241.060,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 230.425,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу: доо»Максимил» са седиштем у  Бајиној Башти, Бесеровина, ПИБ:
101001035,  Матични број:06119875
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  4.1.1   –  Изношење  просторног  дрвета  и  слагање  на  камионски  пут  -  самарица  у
Газдинској јединици "Тара" одељење 27а, 35а, 42а, 45а, 49а, 55 и 59а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 1.535.660,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.535.660,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.842.792,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.535.660,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.535.660,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  сдпдс»Ранко 1992» са седиштем у  Баре 34025, ПИБ: 109900626,
Матични број:64504720
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  4.1.2  –  Изношење  просторног  дрвета  и  слагање  на  камионски  пут  -  самарица  у
Газдинској јединици "Тара" одељење 70а, 91а, 101а и 105а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 522.340,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке:522.340,00 динара без  ПДВ-а, односно 662.808,00  динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 522.340,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 522.340,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  сдпдс»Ранко 1992» са седиштем у  Баре 34205, ПИБ:109900626,
Матични број:64504720
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  4.1.3  –  Изношење  просторног  дрвета  и  слагање  на  камионски  пут  -  самарица  у
Газдинској јединици "Тара" одељење 122а, 134а, 138а, 158а и 165а)   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 949.620,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 949.620,00 динара без  ПДВ-а, односно 1.139.544,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 949.620,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 949.620,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рудш Дејан Јовановић са седиштем у  Бајиној Башти, Растиште,
ПИБ: 106990141,  Матични број:62420685
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  4.2.1  –  Изношење  просторног  дрвета  и  слагање  на  камионски  пут  -  самарица  у
Газдинској јединици "Црни врх" одељење 20а, 27а, 37а, 41а, б, 55д, 57а и 59 б, ц )   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 1.241.500,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.241.500,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.489.800,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.241.500,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.241.500,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни  подаци  о  понуђачу:  сдпдс»Ранко  са  седиштем  у   Баре  34205,  ПИБ:  109900626,
Матични број:64504720
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају основ  за  измену уговора:   чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                              

http://www.nptara.rs/


ЈП "Национални парк Тара", 
Миленка Топаловића бр.3,    
31250 Бајина Башта                        
Врста наручиоца:  Државно јавно предузеће
Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената,
 ознака из ОРН: 77210000 - Услуге сече шума и 772111000 - Услуге повезане са сечом шума
(Партија  4.2.2  –  Изношење  просторног  дрвета  и  слагање  на  камионски  пут  -  самарица  у
Газдинској јединици "Црни врх" одељење 68а, 71а, 75а, б, ц и 92 2 )   
                        

Процењена вредност јавне набавке: 1.206.400,00  динара (без ПДВ-а).
Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.206.400,00  динара  без   ПДВ-а,  односно  1.447.680,00
динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.206.400,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.206.400,00  динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.01.2018. године
Датум закључења уговора:29.01.2018 године

Основни подаци о понуђачу:  рудш Дејан Јовановић са седиштем у  Бајиној Башти, Растиште,
ПИБ: 1069900141,  Матични број:624420685
Период важења уговора: Овај уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од
дана обостраног потписивања.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  чл.115  Закона  о  јавним  набавкама
„Службени гласник РС“ бр. 68/15

Лице за контакт: Душко  Јелисавчић– Руководилац  Сектора коришћења шума
                             Бранка Митровић – Комерцијална служба
                             Ана Јовановић  – Службеник за јавне набавке
                             Тел/факс: 031/863-644
 
                             

http://www.nptara.rs/

