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 На основу члана. 39. Закона о јавним набавкама РС (Сл. гласник РС 
124/2012)  и Oдлукe о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр.619 
oд 23.07.2014. године расписује се 

 
 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) 

         за набавку Услуга:сече,израде иизвоза дрвних сортимената 
 

Бр.Јавне набавке:13/2014 
 

 
 

Наручилац, ЈП «Национални парк Тара» Бајина Башта, спроводи поступак јавне 
набавке добара мале вредности – Услуга:сече,израде иизвоза дрвних сортимената 

 у поступку јавне набавке велике вредности  по члану 39. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда са 
елементима: понуђена цена и рок испоруке. 
 

Услови за преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација 
доставља се уз овај позив за подношење понуде. 

 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном 

документацијом.  
 

Не прихватају се понуде са варијантама.  
 
Понуду на оригиналним обрасцима доставити у затвореној коверти са 

назнаком: «Понуда за јавну набавку - Услуга:сече,израде иизвоза дрвних 
сортимената не отварати», која на предњој страни мора имати заводни број 
понуђача, а на полеђини назив и адресу понуђача, име особе за контакт и мора бити 
оверена печатом понуђача. Понуду доставити поштом или лично на писарницу, на 
адресу: ЈП «Национални парк Тара», 31250 Бајина Башта, Миленка Топаловић 
број 3. 

 
Незатворене понуде неће се разматрати. 



Важност понуде мора да буде минимално 90 (деведесет) дана од дана 
отварања понуде. 

Рок за достављање понуде је 25.08.2014. године, до 1100часова, без обзира 
на начин на који је послата. Ако понуда стигне наручиоцу после рока одређеног за 
подношење понуде сматраће се  неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се 
разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу. 

 
Јавно отварање понуде обавиће се 60 минута после истека рока за 

подношење понуда, у просторијама ЈП „Национални парк Тара“, уз присуство 
овлашћених представника понуђача. Представник, односно представници понуђача 
подносе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда непосредно пре 
отпочињања рада Комисије, председнику Комисије. Достављено пуномоћје обавезно 
мора да има свој број, датум, потпис и печат предузећа. 

 
 
Kонтакт особa: Михаило Станић, дипл. инг. шум. 
Телефони : 031/863-644 
Факс : 031/863-644 
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