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ЈП "Национални парк Тара"  

Број : 730/5 

Датум:  10.09.2019. године  

Бајина Башта  

 

На основу члана 113. ст.1. у вези члана 112. ст. 1. тач. 30. Закона о шумама , 

члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, правоснажне и 

извршне Пресуде Прекршајног суда у Ужицу, оделење суда у Бајиној Башти I -6 Пр. 

Број 2290/ 18 од 06.06.2018. године, и Одлуке директора. ЈП ,,Национални парк Тара" 

број 730 од 04.06.2019. године, ЈП "Национални парк Тара"објављује:  

 

ПОНОВЉЕНИ Ј А В Н И    П О З И В 
 

ЗА УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ОДУЗЕТОГ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 

   

Која ће се одржати дана 16.09.2019. године са почетком у 10 ч. у управној 

згради ЈП  "Национални парк Тара" Бајина Башта, ул. Миленка Топлаовића 3. 

 

I  

Предмет поновљене лицитације је бесправно посечено дрво : трупци и танка 

обловина багрема за огрев ( огревно дрво ) I/II класа које се налази на централном 

стоваришту ЈП  "Национални парк Тара" Бајина Башта – „Црепана“-. 

Свеукупна процењена количина дрвних сортимената за лицитацију је 6,79 м3, 

број комада 49. 

 Свеукупна процењена вредноност дрвних сортимената за лицитацију без ПДВ-

а је 20.869,065 динара, депозит од 10% износи 2.086,90 динара.  

Стопа ПДВ-а за огревно дрво је 10%.  

Критеријум за избор је највиша понуђена цена. 

  

II  

 

Сортименти се могу погледати сваког радног у периоду од 10.09.2019.године 

до 13.09.2019. године од 8 до 14 ч. на централном стоваришу ЈП“Национални парк 

Тара“ од 8 до 14 часова. 

 

III  

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица уз предходну уплату кауције-

гарантног износа за учешће.   

Правна и физичка лица која имају доспеле а неизмирене обавезе према 

ЈП“Национални парк Тара“ не могу учествовати на лицитацији.  

   Дрвни сортименти се прузимају у виђеном стању без права на рекламацију, на 

паритету ФЦО- неутоварено на главном стоваришту ЈП“Национални парк Тара“ – 

„Црепана“_ истовремено када  се изврши уплата излицитиране ( постигнуте) цене.      
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Купац је дужан да достави доказ о уплати излицитиране суме ( целокупне суме) 

оверену уплатницу или потврду о уплати банке пре преузимања сортимената.  

IV 

 

Дрвни сортименти биће продати учеснику на лицитацији који излицитира 

највећу јединичну цену у односу на почетну, с тим да цена  не може бити нижа од 

почетне цене дате у јавном позиву.  

  

V  

 

Са купцем који понуде највишу цену у односу на почетну, ће у року од 3 дана 

закључити уговор по предлогу комисије кој је спровела предметну лицитацију, а на 

основу записника са спроведене лицитације. 

Изабрани купац је у обавези да целокупну вредност излицитиране робе плати 

у року од 3 дана, умањену за износ депозита, након чега стиче право да преузме 

огревно дрво. 

VI 

 

Сви учесници јавног надметања дужни су да на име гарантног износа уплате 

10% од почетне вредности за укупну количину дрвних сортимената за партију која се 

лицитира . На рачун ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта број 160-119628-92 

BANCA INTESA ; 205-4949-92 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА. Као и да доказ о извршеној 

уплати (уплатницу) доставе приликом саме лицитације.  

Учесник лицитације, који излицитира предметну количину дрвних 

сортимената уплаћени гарантни износ се урачунава у купопродајну цену, а осталима 

се враћа, изузев учесника који својом изјавом одустане од излицитиране понуде, у ком 

случају се гарантни износ задржава.  

  Ако се на оглашено јавно надметање за продају одузетог огревног дрвета јави 

само један понуђач, огревно дрво ће се продати том понуђачу непосредном погодбом 

која не може бити нижа од почетне цене. 

 

VII  

 

За ближе информације обратити се комерцијалној служби ЈП ,,Национални 

парк Тара" сваког радног дана од 10 часова до 14 часова.  

  

VIII  

 

Учесник може уложити приговор усмено на записник на излицитирано.  

О основаности приговора одлучује одмах Комисија. Одлука по приговору је 

коначна.  

Средства остварена од продаје уплатиће се на рачун Буџета Републике Србије 

умањену за припадајуће трошкове ЈП“Националног парка Тара“..  

  

ЈП ,,Национални парк Тара"  


