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 68-б)
Процењена вредност јавне набавке: 249.900,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 249.281,00 динара без ПДВ-а, односно 299.972,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 249.900,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 249.900,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу:»3 – М Јовановић» са седиштем у Бајиној Башти, улица Спасоја
Ивановића бр. 49 ПИБ: 109766418, Матични број: 64413856
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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 88-ц)
Процењена вредност јавне набавке: 585.050,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 583.914,00 динара без ПДВ-а, односно 700.696,80 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 583.914,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 583.914,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу:»3 – М Јовановић» са седиштем у Бајиној Башти, улица Спасоја
Ивановића бр. 49 ПИБ: 109766418, Матични број: 64413856
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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 64-a.
Процењена вредност јавне набавке: 1.226.900,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.226.900,00 динара без ПДВ-а, односно 1.219.656,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.226.900,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.226.900,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 2.1.5 – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 92-a.
Процењена вредност јавне набавке: 757.610,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 757.610,00 динара без ПДВ-а, односно 909.132,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 757.610,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 757.610,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 2.1.8 – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 113-a.
Процењена вредност јавне набавке: 860.950,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 860.950,00 динара без ПДВ-а, односно 1.033.140,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 860.950,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 860.950,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 1.2.7 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици "Црни
Врх" одељење 65-a, б)
Процењена вредност јавне набавке: 620.010,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 620.010,00 динара без ПДВ-а, односно 744.014,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 620.010,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 620.010,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу: од»Браћа Јовановић» са седиштем у Бајиној Башти, Растиште ПИБ:
100761723, Матични број: 06265502
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 је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 1.1.8 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици
"Тара" одељење 174-a)
Процењена вредност јавне набавке: 1.660.300,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.660.070,00 динара без ПДВ-а, односно 1.992.084,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.660.070,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.660.070,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 25.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу: »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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 у Газдинској јединици "Црни Врх"
одељење 76-a, д.
Процењена вредност јавне набавке: 212.010,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 189.098,00 динара без ПДВ-а, односно 226.917,60 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 189.098,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 189.098,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу: рпппрг»Мићић» са седиштем у Бајиној Башти, Б. 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: /
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 у Газдинској јединици "Црни Врх"
одељење 91-a.
Процењена вредност јавне набавке: 169.090,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 150.810,00 динара без ПДВ-а, односно 180.972,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 150.810,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 150.810,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу: рпппрг»Мићић» са седиштем у Бајиној Башти, Б. 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: /
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 130-a)
Процењена вредност јавне набавке: 2.512.310,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 2.492.360,00 динара без ПДВ-а, односно 2.990.832,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.492.360,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.492.360,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу: рпппрг»Фагус – пром » са седиштем у Бајиној Башти, улица
Миленка Тришћа бр. 68 ПИБ: 108969453, Матични број: 63831484
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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 1.2.6 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици "Црни
Врх" одељење 25-a)
Процењена вредност јавне набавке: 1.602.100,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.558.400,00 динара без ПДВ-а, односно 1.870.080,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.558.400,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.558.400,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 24.01.2019 године
Основни подаци о понуђачу: рпппрг»Фагус – пром » са седиштем у Бајиној Башти, улица
Миленка Тришћа бр. 68 ПИБ: 108969453, Матични број: 63831484
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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 44-a)
Процењена вредност јавне набавке: 1.995.810,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.995.810,00 динара без ПДВ-а, односно 2.394.972,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.995.810,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.995.810,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 167-a)
Процењена вредност јавне набавке: 400.140,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 400.140,00 динара без ПДВ-а, односно 480.168,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 400.140,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 400.140,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 168-a)
Процењена вредност јавне набавке: 436.350,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 436.350,00 динара без ПДВ-а, односно 523.620,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 436.350,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 436.350,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 170-a)
Процењена вредност јавне набавке: 1.793.690,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.793.690,00 динара без ПДВ-а, односно 2.152.428,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.793.690,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.793.690,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 1-a, ц, д)
Процењена вредност јавне набавке: 752.200,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 827.420,00 динара без ПДВ-а, односно 992.904,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 827.420,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 827.420,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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" одељење 2-a, ц)
Процењена вредност јавне набавке: 548.350,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 603.185,00 динара без ПДВ-а, односно 723.822,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 603.185,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 603.185,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 2-a,б, ц)
Процењена вредност јавне набавке: 519.750,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 571.725,00 динара без ПДВ-а, односно 686.070,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 571.725,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 571.725,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 18-a)
Процењена вредност јавне набавке: 2.256.090,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 2.481.699,00 динара без ПДВ-а, односно 2.978.038,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.481.699,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.481.699,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 19-a)
Процењена вредност јавне набавке: 1.198.130,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.198.130,00 динара без ПДВ-а, односно 1.437.756,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.198.130,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.198.130,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 1.2.8 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици "Црни
Врх" одељење 70-a, б,ц)
Процењена вредност јавне набавке: 1.146.520,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.261.172,00 динара без ПДВ-а, односно 1.513.406,40 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.261.172,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.261.172,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
Тел/факс: 031/863-644

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 1.2.9 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици "Црни
Врх" одељење 94-a)
Процењена вредност јавне набавке: 1.687.080,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.855.788,00 динара без ПДВ-а, односно 2.226.945,60 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.855.788,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.855.788,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 9-a, б)
Процењена вредност јавне набавке: 4.400.480,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 4.400.480,00 динара без ПДВ-а, односно 5.280.576,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.400.480,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.400.480,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 1.3.2 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици "М.З.
Рача" одељење 13-a)
Процењена вредност јавне набавке: 733.000,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 733.000,00 динара без ПДВ-а, односно 879.600,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 733.000,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 733.000,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 1.3.3 – Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине у Газдинској јединици "М.З.
Рача" одељење 29-a,б)
Процењена вредност јавне набавке: 691.330,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 691.330,00 динара без ПДВ-а, односно 829.596,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 691.330,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 691.330,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 17-a.
Процењена вредност јавне набавке: 1.016.380,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.016.380,00 динара без ПДВ-а, односно 1.219.656,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.016.380,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.016.380,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 19-a.
Процењена вредност јавне набавке: 924.610,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 924.610,00 динара без ПДВ-а, односно 1.109.532,00 динара са
ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 924.610,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 924.610,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 21.01.2019 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 искључи корање као саставни део услуге а да је оно је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 51-a.
Процењена вредност јавне набавке: 1.158.020,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.158.020,00 динара без ПДВ-а, односно 1.389.624,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.158.020,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.158.020,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 2.1.6 – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 97-a.
Процењена вредност јавне набавке: 1.230.790,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 1.230.790,00 динара без ПДВ-а, односно 1.476.948,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.230.790,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.230.790,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 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– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 2.1.7 – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 102-a.
Процењена вредност јавне набавке: 2.002.080,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 2.002.080,00 динара без ПДВ-а, односно 2.426.496,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.002.080,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.002.080,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 искључи корање као саставни део услуге а да је оно је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

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 2.1.9 – Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине ( намицање
запрегом и лифра) у Газдинској јединици "Тара" одељење 124-a.
Процењена вредност јавне набавке: 2.369.210,00 динара (без ПДВ-а).
Уговорена вредност јавне набавке: 2.369.210,00 динара без ПДВ-а, односно 2.843.052,00 динара
са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.369.210,00 динара.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.369.210,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.01.2019. године
Датум закључења уговора: 23.01.2019 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 искључи корање као саставни део услуге а да је оно је било предвиђено,
онда се цена услуге израде сортимената који се корају смањује за фиксних 200,00 динара по m3.
Лице за контакт: Душко Јелисавчић– Пом. директора Сектора коришћења шума
Бранка Митровић – Комерцијална служба
Ана Јовановић – Службеник за јавне набавке
тел/факс: 031/863-644

