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ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за подношење понуда

1. Врста предмета набавке: Услуге

2. Опис предмета набавке: Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу –
самарица  у Газдинској јединици "Црни Врх" одељења: 12-а, 16-а, 17-а и 63-а.

3. 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.

4. Број и датум закључења првобитног уговора / 

5. 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  и  услови  за
учешће  у  поступку,  техничке  спецификације  и  критеријуми  за  доделу  уговора,  односно
оквирног споразума  не мењају ".

6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Наручилац ЈП ''Национални парк
Тара"  на  основу  Одлуке  о  покретању поступка  број   247/1  од  13.03.2017. године  спровео
поступак јавне набавке услуга  - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената  ЈНОП
број 13/2017 обликован у четири партије. Одлуком о додели уговора број  247/7-1,  247/7-2 и
247/7-3  од 25.04.2017. године додељени су уговори за партију 1 -  Изношење просторног дрвета
и слагање на камионском путу – самарица  у Газдинској јединици "Тара" одељења: 20-а, 28-а,
43-а, 52-а и 56-а; партију 2 -  Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу
– самарица  у Газдинској  јединици  "Тара" одељења: 75-а,  90-а,  96-а,  99-а и 107-а  и
партију 3 -  Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу – самарица  у
Газдинској јединици "Тара" одељења: 143-а, 164-а, 181-а и 182-а понуђачу Ранко Метлић
пр., "Сеча дрвећа и превоз дрвних сортимената "Ранко 1992" Кнежевац бб, Кнежевац, Кнић.
Одлуком о обустави поступка број  247/7-4  од 25.04.2017. године, обустављен је поступак за
партију  4  -   Изношење  просторног  дрвета  и  слагање  на  камионском  путу  –  самарица   у
Газдинској јединици "Црни Врх" одељења: 12-а, 16-а, 17-а и 63-а из разлога што није поднета
ниједна понуда за партију 4.
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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 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  811 од 23.08.2017.  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.

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: 

• Дејан Јовановић пр., Радња за услужне делатности са шумарством Растиште са 
седиштем у  Перућцу, Растиште и

• Ранко Метлић пр, "Сеча дрвећа и превоз дрвних сортимената Ранко 1992" са седиштем 
у Кнежевац, Кнић

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