
ЈП ''Национални парк Тара", Миленка Топаловића бр. 3,              

31250 Бајина Башта   

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће (класичан сектор) 

Интернет страница наручиоца: www.nptara.rs. 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.1. 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у преговарачком поступку без објављивања позива 

за подношење понуда 

 

 

 

Врста поступка јавне набавке: у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, број: 08/2018, деловодни број: 183 

Опис предмета набавке:  Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - 

Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у Газдинској 

јединици "М.З. Рача" одељења: 31-а , Партија 4.3.1., ознака из ОРН: 77210000 – Услуге 

сече шума и 772111000 – Услуге повезане са сечом шума. 

Процењена вредност јавне набавке: 86.240,00 динара (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност јавне набавке: 92.400,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 

110.880,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 96.800,00 динара. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 92.400,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.02.2018. године 

Датум закључења уговора: 13.03.2018. године 

Основни подаци о добављачу: Ранко Метлић пр, "Сеча дрвећа и превоз дрвних 

сортимената Ранко 1992" са седиштем у Кнежевац, Кнић, ПИБ: 109900626, Матични број: 

64504720. 

Период важења уговора: уговор важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци 

од дана обострааног потписивања. 

Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са чланом 115. Закона о 

јавним набавкама, након закључења Уговора о извршењу предметних услугаможе 

повећати обим предмета набавке, с тим да су јединичне цене услуга из техничке 

спецификације фиксне, не могу се мењати. На основу повећања обима предмета набавке, 

уговорена вредност се може повећати максимално до 5% од уговорене вредности. 

 

Лице за контакт: 

Душко  Јелисавчић – Помоћник директора за коришћење подручја 

Михаило Станић                                                                                                                                  

Иван Скокић  – Службеник за јавне набавке                                                                                    

Тел/факс: 031/863-644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


