ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
Миленка Топаловића 3, Бајина Башта
Број: 1295
Датум: 23.10.2019. године
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта,
подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Правилности пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2018. годину у
делу који се односи на јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода и расподелу и уплату добити
Број и датум извештаја о ревизији: 400-195/2019-06/9 од 23. јул 2019. године, примљен 25.07.2019.
године.
Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који су
садржани у делу извештаја Закључци и иалази иуП рилогу извештаја, и мере исправљања:
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1.

Неправилност број 1

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, приликом
утврђивања процењене вредности свих јавних набавки, врши
испитивање односно истраживање тржишта предмета набавке и
да о томе сачињава писани доказ, у складу са одредбама чланова
15 и 16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у
ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта као и члана 64 став 3, а
у вези са чланом 16 став 1 тачка 1) и 2) Закона о јавним
набавкама.
ЈП „Национални парк Тара“ ће приликом утврђивања процењене
вредности за израду Плана јавних набавки, вршити истраживање
тржишта на следеће начине:
- испитивањем претходних искустава (постојеће информације о
добављачима и уговорима)
- истраживањем путем интернета
- испитивањем искустава других наручилаца и
- на други погодан начин у складу са сваким предметом набавке.
Изјава 1292/1 од 22.10.2019. године.

21
1.

Неправилност број 2

2.

Опис мере исправљања

1) Препоручује се Предузећу да, у складу са одредбама члана 54
став 6 Закона о јавним набавкама, у поступцима јавних набавки
чија је процењена вредност већа од троструког износа из члана 39
став 1 овог закона, за члана комисије именује службеника за јавне
набавке.
2) У одлуку о покретању поступка јавне набавке унети податке о
финансијском плану.
1) За ЈНОП бр. 27/2019 - Реконструкција планинарског дома
Митровац чија је процсњена вредност 15.000.000,00 динара без
ПДВ-а, за члана комисије именован је службеник за јавне набавкс.
2) За јавне набавке које су спроведене после Извештаја о ревизији

пословања, унете су позиције из финансијског плана у Одлуку о
покретању поступка јавне набавке.
Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1) Изјава број 1292/2 од 22.10.2019. године.
2) Одлука о покретању поступка за ЈНМВ бр. 23/2019 број 798/1
од 12.06.2019. године.
Одлука о покретању поступка за ЈНМВ бр. 24/2019 број 1096/1
од 29.08.2019. године.
Одлука о покретању поступка за ЈНМВ бр. 25/2019 од 1201/1 од
01.10.2019. године.
Планирана финансијска средства из Програма пословања за
2019. год.

1.

Неправилност број 3

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, у поступку
јавне набавке, од понуђача, који нису регистровани у Регистру
понуђача који води Агенција за привредне регистре, пре
доношења одлуке о додели уговора, захтева достављање доказа о
испуњености услова који су прописани чланом 77 став 1 Закона о
јавним набавкама.
ЈП „Национални парк Тара“ у наредном периоду ће поступити по
препоруци и захтеваће од понуђача да доставе доказе о
испуњености услова који су прописани чланом 77 став 1 ЗЈН, за
понуђаче који нису регистровани у регистру понуђача.
Изјава број 1292/3 од 22.10.2019. године.

3.
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1.

Неправилност број 4

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, набавку
услуга, добара и радова врши по спроведеном поступку јавне
набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
ЈП „Национални парк Тара“ поступило је по препоруци, саставља
преглед закључених уговора и извршења по закљученим
уговорима. Током праћења реализације уговора, утврђено је да је
неопходно поново спровести ЈНМВ за делове за радне машине,
јер је уговор финансијски реализован.
У прилогу извештаја доставља се:
Табеларни преглед извршених уговора у 2019. години.
Уговори за сечу, извоз и изношење дрвних сортимената:
1) Уговор број 1251/2 од 23.01.2018. године, обрачун рада бр.
8/2018, рачун бр. 5-88/18 од 31.07.2018. године, обрачун рада бр.
12/2018, рачун бр. 5-154/18 од 31.12.2018. године, обрачун рада
бр. 4/2019, рачун бр. 5-90/19 од 31.05.2019. године.
2) Уговор број 1263/1 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
15/2019, рачун бр. 5-91/19 од 31.05.2019. године, обрачун рада бр.
16/2019, рачун бр. 5-92/19 од 31.05.2019. године, обрачун рада бр.
20/2019, рачун бр. 5-118/19 од 30.06.2019. године, обрачун рада
бр. 22/2019, рачун бр. 5-119/19 од 30.06.2019. године, обрачун
рада бр. 3/2019, рачун бр. 5-149/19 од 31.07.2019. године, обрачун
рада бр. 5/2019, рачун бр. 5-147/19 од 31.07.2019. године.
3) Уговор број 1263/2 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
9/2019, рачун бр. 5-59/19 од 30.04.2019. године.
4) Уговор број 1263/3 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
11/2019, рачун бр. 5-93/19 од 31.05.2019. године, рачун бр. 5104/19 од 28.06.2019. године.
5) Уговор број 1263/4 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
2/2019, рачун бр. 5-25/19 од 30.03.2019. године, обрачун рада бр.

7/2019, рачун бр. 5-37/19 од 31.03.2019. године, обрачун рада бр.
8/2019, рачун бр. 5-38/19 од 31.03.2019. године.
6) Уговор број 1263/13 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
1/19, рачун бр. 5-3/19 од 05.02.2019. године, обрачун рада бр. 2/19,
рачун бр. 5-4/19 од 31.01.2019. године, обрачун рада бр. 3/19,
рачун бр. 5-6/19 од 20.02.2019. године, обрачун рада бр. 4/19,
рачун бр. 5-7/19 од 20.02.2019. године, обрачун рада бр. 5/19,
рачун бр. 5-8/19 од 20.02.2019. године, обрачун рада бр. 6/19,
рачун бр. 5-10/19 од 28.02.2019. године, обрачун рада бр. 13/19,
рачун бр. 5-151/19 од 31.07.2019. године.
7) Уговор број 1263/16 од 23.01.2019. године, обрачун
24/19, рачун бр. 5-167/19 од 30.08.2019. године, обрачун
26/19, рачун бр. 5-174/19 од 04.09.2019. године, обрачун
32/19, рачун бр. 5-175/19 од 06.09.2019. године, обрачун
34/19, рачун бр. 5-176/19 од 09.09.2019. године.

рада
рада
рада
рада

бр.
бр.
бр.
бр.

8) Уговор број 1263/18 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
6/19, рачун бр. 5-41/19 од 31.03.2019. године, обрачун рада бр.
12/19, рачун бр. 5-61/19 од 30.04.2019. године, обрачун рада бр.
15/19, рачун бр. 5-88/19 од 31.05.2019. године, рачун бр. 5-89/19
од 31.05.2019. године, обрачун рада бр. 29/19, рачун бр. 5-148/19
од 31.07.2019. године.
9) Уговор број 1263/19 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр.
04/19, рачун бр. 5-39/19 од 31.03.2019. године, обрачун рада бр.
07/19, рачун бр. 5-60/19 од 30.04.2019. године, обрачун рада бр.
13/19, рачун бр. 5-94/19 од 31.05.2019. године.
- Картица добављача Горштак, Бајина Башта 01.01-31.12.2018.
године.
- Картица добављача Горштак, Бајина Башта 01.01-21.10.2019.
године.
Уговор број 1243 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр. 39/2018,
рачун бр. 09/2018 од 12.12.2018. године, обрачун рада бр. 17/2019,
рачун бр. 01/2019 од 30.07.2019. године.
- Картица добављача Макси, Бајина Башта 01.01-31.12.2018.
године.
- Картица добављача Макси, Бајина Башта 01.01-21.10.2019.
године.
Уговор број 1245/3 од 23.01.2018. године, обрачун рада
17/2018, рачун бр. 104/18 од 03.12.2018. године, обрачун рада
20/2018, рачун бр. 109/18 од 24.12.2018. године, обрачун рада
3/2019, рачун бр. 22/19 од 01.04.2019. године, орачун рада
5/2019, рачун бр. 32/19 од 18.04.2019. године, обрачун рада
11/2019.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

Уговор број 1262/1 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр. 7/2019,
рачун бр. 46/19 од 04.06.2019. године, обрачун рада бр. 9/2019,
рачун бр. 55/19 од 04.07.2019. године.
- Картица добављача Максимил, Бајина Башта 01.01-31.12.2018.
године.
- Картица добављача Максимил, Бајина Башта 01.01-21.10.2019.
године.
Уговор број 1257/2 од 24.01.2019. године, обрачун рада бр.
01/2019, рачун бр. 1-19 од 28.03.2019. године, обрачун рада бр.
02/2019, рачун бр. 2-19 од 08.04.2019. године, обрачун рада бр.

8/2019, рачун бр. 3-19 од 12.04.2019. године.
Уговор број 1257/1 од 24.01.2019. године, обрачун рада бр. 9/2019,
рачун бр. 4-19 од 12.04.2019. године, обрачун рада бр. 11/2019,
рачун бр. 5-19 од 25.04.2019. године.
Картица добављача ЗМ-Јовановић, Бајина Башта 01.01-21.10.2019.
године.
- Образложење реализације зауговоре 1257/1 и 1257/2.
Уговор број 1265/1 од 25.01.2019. године, обрачун рада бр. 5/2019,
рачун бр. 2019-2 од 28.06.2019. године, обрачун рада бр. 6/2019,
рачун бр. 2019-3 од 05.07.2019. године.
- Картица добављача Браћа Роквић, Солотуша, Бајина Башта
01.01-21.10.2019. године.
Уговор за ауто делове - Делови за радне машине:
1) Уговор број 96/15-3 од 26.03.2019. године, одлука о измени
уговора бр. 96 од 03.06.201. године, допис УЈН од 03.06.2019.
године, рачун 38-0117 од 01.04.2019. године, рачун 32-0119 од
10.04.2019. године, рачун 66-0140 од 18.04.2019. године, рачун 690139 од 18.04.2019. године, рачун 63-0141 од 18.04.2019. године,
рачун 60-0142 од 18.04.2019. године, рачун бр. 20-0220 од
12.06.2019. године, рачун бр. 14-0222 од 12.06.2019. године, рачун
бр. 78-0233 од 18.06.2019. године, рачун бр. 72-0235 од
18.06.2019. године.
Картица добављача Ауто делови Р Јањић, Бајина Башта 01.0121.10.2019. године.
Документација за поновљен поступак за ЈНМВ бр. 22/2019 Ауто делови (делови за радне машине):
*3ахтев за покретање поступка бр. 725 од 04.06.2019. године.
*Одлука о покретању поступка ЈНМВ бр.: 725/1 од 04062019.
године.
*Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. 725/2 од
04.06.2019. године.
*Изјава о одсуству сукоба интереса бр. 725/3 од 04.06.2019.
године.
*3аписник о отварању понуда бр. 725/6 д 13.062019. године.
*Извштај о стручној оцени понуда у поступку ЈНМВ бр. 725/7 од
19.06.2019. године.
*Одлука о додели уговора бр. 725/8 о 19.06.2019. године.
*Уговор о набавци ауто делова - делови за радне машине бр.
725/9 од 25.06.2019. године.
*Обавештење о закљученом уговору у постуку ЈНМВ бр. 22/2019.
Уговор за материјал за заштиту шума од сушења:
1) Уговор бр. 137/8 од 21.02.2019. године за партију 1. Феромони
за поткорњаке, Уговор бр. 137/8-1 од 21.02.2019. године за
партију 2. Феромони за сузијање штеточина на лишћарима, рачун:
бр. 1Е-696 од 02.04.2019. године.
Картица добављача Донет, Београд 01.01.-21.10.2019. године.
Уговор за набавку електро материјала, партија 1. Подземни
кабал за напајање
1) Уговор бр. 483/10-1 од 06.05.2019. године, рачун бр. 19107 од
30.05.2019. године._____________________________________________

Картица добављача Р асо ш т 01.01.-21.10.2019. године.
Уговора за набавку теренског вознла (путничко возило са
погоном 4x4)
1) Уговор бр. 609/9 од 10.06.2019. године, рачун бр. 450052 од
15.08.2019. године.
Картица добављача Нови ауто, Ужице 01.01-22.10.2019. године.
Уговор за набавку рачунарске опреме, партија 2. Фотокопир
апарат АЗ
1) Оквирни споразум бр. 612/9-2 од 11.06.2019. године,
наруџеница бр. 2 од 20.06.2019. године, рачун бр. 1Г-190409 од
28.06.2019. године.
Картица добављача Електроник партнер, Нови Београд 01.0121.10.2019. године. _____
_____
5)
1.

Неправилност број 5

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, повећање
обима предмета набавке након закључења уговора о јавној
набавци, врши у складу са одредбама члана 115 став 1 и 5 Закона
о јавним набавкама.
За ЈНОП бр. 28/2018 (Сеча, израда, извоз и изношење дрвних
сортимената) за уговоре бр. 1251/3 од од 23.01.2018. године,
1263/8 и 1263/9 од 23.01.2019. године, 1256/2 од 24.01.2019.
године и 1261/1 од 24.01.2019. године, примењен је члан 115.
Закона о јавним набавкама.
У прилогу извештаја доставља се:
- Табеларни преглед уговора који су измењени у складу са чланом
115. ЗЈН.
- Уговор 1251/3 од 23.01.2018. године, обрачун рада бр. 5/2018,
рачун бр. 5-45/18 од 31.05.2018. године, анексбр. 1 бр. 1251/3-1 од
14.10.2019. године, обрачун рада бр. 09/2019, рачун бр. 5-190/19
од 30.09.2019. године, одлука о измени уговора од 18.10.2019.
године, допис УЈН од 21.10.2019. године и допис за ДРИ од
21.10.2019. године.
- Уговор 1263/8 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр. 18/2019,
рачун бр. 5-146/19 од 31.07.2019. године, обрачун рада бр.
25/2019, рачун бр. 5-170/19 од 31.08.2019. године, обрачун рада
бр. 24/2019, рачун број 5-169/19 од 31.08.2019. године, обрачун
рада бр. 30/2019, рачун број 5-187/19 од 30.09.2019. године,
обрачун рада 29/2019, рачун број 5-189/19 од 30.09.2019. године,
анекс бр. 1 бр. 1263/8-1 од 10.10.2019. године, одлука о измени
уговора од 14.10.2019. године, допис УЈН од 14.10.2019. године и
допис за ДРИ од 14.10.2019. године.
- Уговор 1263/9 од 23.01.2019. године, обрачун рада бр. 8/2019,
обрачун рада 9/2019, рачун бр. 5-116/19 од 30.06.2019. године,
рачун број 5-117/19 од 30.06.2019. године, обрачун рада 23/2019,
рачун бр. 5-168/19 од 31.08.2019. године, обрачун рада бр.
31/2019, рачун бр. 5-188/19 од 30.09.2019. године, анекс бр. 1 бр.
1263/9-1 од 10.10.2019. године, одлука о измени уговора од
14.10.2019. године, допис УЈН од 14.10.2019. године и допис за
ДРИ од 14.10.2019. године.
Картица добављача Еорштак, Бајина Башта за уговор 1251/3,
01.01-31.12.2018. године.

Картица добављача Горштак, Бајина Башта за уговоре 1251/3,
1263/8 и 1263/9 01.01-21.10.2019. године.
- Уговор 1256/2 од 24.01.2019. године, обрачун рада бр. 1/2019,
обрачун рада 2/2019, рачун бр. 9/19 од 30.04.2019. године, рачун
број 8/19 од 30.04.2019. године, обрачун рада 7/2019, обрачун
рада 10/2019, рачун бр. 11/19 од 31.05.2019. године, рачун бр.
12/19 од 31.05.2019. године, обрачун рада бр. 11/2019, обрачун
рада бр. 12/2019, рачун бр. 15/19 од 30.06.2019. године, рачун бр.
16/19 од 30.06.2019. године, анекс бр. 1 бр. 1256/2-1 од 10.7.2019.
године, одлука о измени уговора од 09.07.2019. године, допис за
УЈН бр. 902 од 10.07.2019. године, допис за ДРИ бр. 902/1 од
10.07.2019. године, обрачун рада 17/2019, рачун бр. 20/19 од
23.07.2019. године, анекс бр. 2 бр. 1256/2-2 од 24.07.2019. године,
одлука о измени уговора од 24.07.2019. године, допис УЈН од
24.07.2019. године и допис за ДРИ од 24.07.2019. године, обрачун
рада 15/2019, рачун 18/19 од 23.07.2019. године, обрачун рада
16/2019, рачун бр. 19/19 од 23.07.2019. године, образложење за
реализацију уговора.
Картица добављача Фагус-Пром, Бајина Башта 01.01-21.10.2019.
године.
- Уговор 1261/1 од 24.01.2019. године, обрачун рада бр. 18/019,
рачун бр. 30/19 од 02.10.2019. године, обрачун рада 14/019, рачун
број 30-А/19 од 02.10.2019. године, обрачун рада 16/09, обрачун
рада 17/09, анекс бр. 1 број 1261/1-1 од 08.10.2019. године,
обрачун рада 11/019, одлука о измени уговора од 02.10.2019.
године, допис УЈН од 08.10.2019. године и допис за ДРИ од
08.10.2019. године.
Картица добављача Браћа Јовановић, Растиште, Бајина Башта
01.01-22.10.2019. године.__________________
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1.

Неправилност број 6

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, набавку
радова, добара и услуга, за које у смислу члана 7, 7а, и 39 став 2,
Закона о јавним набавкама, не постоје разлози за изузеће од
примене овог закона, врши након спровођења одговарајућег
поступка јавне иабавке.
У наредном периоду ЈП „Национални парк Тара“ примениће
препоруку и неће примењивати члан 7, 7а и 39 став 2. Закона о
јавним набавкама уколико не постоје разлози за изузеће.
На основу рачуна добављача пратиће се реализација закључених
уговора за добра, услуге и радове, како би се правовремено
спровео одговарајући поступак јавне набавке прописан Законом о
јавним набавкама.
Изјава број 1292/4 од 22.10.2019. године.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
Миленка Топаловића 3, Бајина Башта
Број: 113
Датум: 28.01.2020. године

3 0 ЈАМ 2020 -

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Баигга,
подноси
ДОПУНА БР. 1.
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Правилности пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2018. годину у
делу који се односи на јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода и расподелу и уплату добити
Број и датум извештаја о ревизији: 400-195/2019-06/9 од 23. јул 2019. године, примљен 25.07.2019.
године.
Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који су
садржани у делу извештаја Закључци и налази и у Прилогу извештаја, и мере исправљања:
I ) ___________________________________________________________________
1.

Неправилност број 1

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, приликом
утврђивања процењене вредности свих јавних набавки, врши
испитивање односно истраживање тржишта предмета набавке и
да о томе сачињава писани доказ, у складу са одредбама чланова
15 и 16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у
ЈП „Национапни парк Тара“ Бајина Башта као и члана 64 став 3, а
у вези са чланом 16 став 1 тачка 1) и 2) Закона о јавним
набавкама.
ЈП „Национални парк Тара“ је приликом утврђивања процењене
вредности за израду Плана јавних набавки, вршио истраживање
тржишта на следеће начине:
- испитивањем претходних искустава (постојеће информације о
добављачима и уговорима)
- истраживањем путем интернета
- испитивањем искустава других наручилаца и
- на други погодан начин у складу са сваким предметом набавке.
План јавних набавки за 2020. годину и одлука о усвајању Плана
јавних набавки бр. 1467/1 од 30.12.2019. године
ДОБРА:
1.1.1 Пластичне плочице и алат за обележавање трупаца:
- Понуда ШОР, Шабац од 22.01.2019. године, ЈНМВ бр. 04/2019
- Понуда Ш ОР, Шабац од 15.01.2018. године, ЈНМВ бр. 2/2018
- Понуда Тећпор1аз1, Батајница од 12.02.2019. године, ЈН: 2-2
МНД-ОС/19 за НП Фрушка гора
1.1.2. Материјал за заштиту шума од сушења:
- Понуда Донет, Београд од 14.02.2019. године за ЈП НП Тара,
ЈН М Вбр. 07/2019
- Изјава о заступању 5ШУА801_Лб, Пале од 21.01.2019. године за
фирму Донет, Боград
- \у\у\улп1егГогз1.с2

- улу\ц.псјех.сг
- \ууу\у.агиће.бк
1.1.3. Ауто делови:
2019:
- Понуда Лека, Б. Башта од 22.02.2019. године, ЈНМВ бр. 06/2019,
Партија 1
- Понуда Ауто делови Р Јањић, Б. Башта, од 07.03.2019. године,
ЈНМВ бр. 06/2019, Партија 2 и 3
- Понуда 81асош, Ужице од 01.03.2019. године, ЈНМВ бр. 06/2019,
Партија 4
2018:
- Понуда Лека, Б. Башта од 29.01.2018. године, ЈНМВ бр. 5/2018,
Партија 1 и 2
- Понуда Луком, Б. Башта од 08.02.2018. године, ЈМНВ бр. 5/2018,
Партија 3
2017:
- Понуда Луком, Б. Башта од 20.03.2017. године, ЈНМВ бр. 6/2017,
Партија 1, 2 и 3
1.1.4. Ауто гуме:
- Понуда 01ЈМ1МРЕХ, Београд од 22.03.2019. године, ЈНМВ бр.
08/2019
- УПУ\У.УУЈП\УЈП.ГЗ
- \у\у\у.аи !оеи те.г 5

-

уууау.рп еи ш азЕег .гз

- \ууАУ.ћео-саг.гз

1.1.5. Радне униформе и заштитна опрема:
2019:
- Понуда Рб М ООЕ55А, Ш абац од 14.05.2019. године, ЈНМВ бр.
16/2019, Партија 1 и 2
- Понуда 105 С1ЛР-АК.Т, Б. Башта од 16.05.2019. године, ЈНМВ
бр. 16/2019
- Понуда Кос1 1лре, Б. Башта од 16.05.2019. године, ЈНМВ бр.
16/2019
- Понуда Планика, Нови Сад од 10.05.2019. године, ЈНМВ бр.
16/2019
- Понуда К5-5А РЕТУ 5НОЕ5, Нови Сад од 03.05.2019. године,
ЈНМВ бр. 16/2019
2018:
- Понуда Р5 М О БЕ55А , Ш абац од 20.08.2018. године, ЈНМВ бр.
23/2018
- Понуда Р1ашка, Нови Сад од 04.07.2018. године, ЈНМВ бр.
21/2018
- Понуда Кос1 1лре, Б. Башта од 17.07.2018. године, ЈНМВ бр.
21/2018
2017:
- Понуда ТКИЕХ, Београд од 21.09.2017. године, ЈНМВ бр.
34/2017
- Понуда К5-5АРЕТУ 5НОЕ5, Нови Сад од 15.09.2017. године,
ЈНМВ бр. 34/2017
- Понуда Кос1 1лре, Б. Башта од 21.09.2017. године, ЈНМВ бр.
34/2017
- ћЦ рз://ћ12оргетазгћпа.со.гз/

- улууу.газШпаоргета.гз
1.1.6. Грађевински материјал:
- Ценовник, Уапаз, Београд од 22.08.2019. године
- Понуда Ентеријер, Б. Башта од 20.09.2019. године
- Ценовник Браћа Марић, Б. Башта
- Ценовник стовариште Дикановић, Београд_____________________

- Понуда Браћа Марић, Б. Башта од 22.04.2019. године за ЈП НП
Тара, ЈНМВ бр. 13/2019
1.1.7. Горива и мазива:
- Понуда Кнез петрол, Батајница од 13.02.2019. године,
05/2019
- Понуда Кнез петрол, Батајница од 19.02.2018. године,
03/2018
- Понуда Кнез петрол, Батајница од 20.10.2016. године,
23/2016
- Понуда НЕМСО, Крњешевци од 14.02.2019. године,
05/2019, Партија 2 и 3

ЈНОП бр.
ЈНОП бр.
ЈНОП бр.
ЈНОП бр.

- ћНР5://тЈсгоптс.г5/
- \уулу.тс1аи1ос1е1оуј.г5

- ћИр://еропи(1а.сот/то1огпа-и1ја-сепе.'
1.1.8. Огрев за грејање на чврсто гориво (пелет):
- улуу/.ћпкеј.со.гз
- \у\ууу.ре1е{сеп1агћогса.г5
- \у\у\у.5оНсШпе.г5

- Понуда Горштак Б. Башта (број 582/19 од 06.11.2019. године)
- Понуда МС ПРОМ Б. Башга од 05.11.2019. године за ЈП НП
Тара, ЈНМВ бр. 27/2019
1.1.9. Електрична енергија:
- Ценовник ЕПС за привреду
- Понуда ЈП ЕПС Београд од 30.04.2019. године за ЈП НП Тара,
ЈН М Вбр. 15/2019
- Понуда ЈП ЕПС Београд од 18.04.2018. године за ЈП НП Тара,
ЈНМВ бр. 16/2018
1.1.10. Путничка возила (4x4):
- Комерцијална понуда БасЈа ТЧоуј В аи*о, Ужице (број: 0-4982019 од 27.11.2019. године)
- Понуда Моу1 В аи1о, Ужице од 03.06.2019. године, ЈНМВ бр.
20/2019
- Ценовник 58АМОУОКО 01/2019
- Ценовник 8ТЈ21ЈК1 (У1ТАКА) од 16.09.2019. године
- Ценовник 81Ј21ЈК1 (8-СКОЗЗ) од 17.09.2019. године
1.1.11. Путничко возило:
- Комерцијална понуда БасЈа >1оу1 В аи1о, Ужице (број: 0-4972019 од 27.11.2019. године)
- Комерцијална понуда О а а а И оуј В аи1о, Ужице (број: 0-4962019 од 27.11.2019. године)
- Ценовник Реи§ео1 (2008) од марта 2019. године
- Ценовник 51Ј21ЈК1 (ИЕ\У 3 ^ 1 Р Т ) од 10.09.2019. године
1.1.12. Трактор:
- Понуда К1ТЕ, Нови Сад (број 006/АС од 16.12.2019. године)
1.1.13. Ватрогасни камион:
- Понуда Уа1гобргет рго12Уос1пја, Београд (број 12320
11.12.2019. године)
- Понуда Оабор, Београд (број 237/2019 од 12.12.2019. године)

од

1.1.14. РБА уређаји са преносивим штампачима:
- Понуда 5ка1а 51б1ет5, Београд од 06.11.2019. године
- Понуда ВЖ О ТЕН М КА , Младеновац, бр. 177/2019 од
11.11.2019. године
- Понуда 5ка1а 5151етб, Београд од 23.03.2018. године, ЈНМВ бр.
14/2018

1.1.15. Рачунарска опрема:
- Понуда ЕЈЈЕКТК.ОМК РАКТИЕК, Н. Београд од 30.05.2019.
године, ЈНМВ бр. 21/2019
- Понуда Ут1ес, Београд од 27.05.2019. године, ЈНМВ бр. 21/2019
- Понуда Успон, Чачак од 28.05.2019. године, ЈНМВ бр. 21/2019
- ћирб://ка.гб/
- уууууу.сотри1ег5.гб

- УУУЛУ.УУЈПУУШ.Гб
- у л у \ у .е т т ј .г 5

- \уту.еропи<Ја.сот/топНоп/
- \у\у\у.1ећпотатја.гб
- \у\у\у.тој1опег.г5

- Ценовник ласер тонер кертриџа Ујп1ес
1.1.16. Штампани материјал:
2019:
- Понуда Шб СП Р-А КТ, Б. Башта од 15.09.2019. године
- Понуда бО РКЕбб, Смедерево од 11.10.2019. године, ЈНМВ бр.
25/2019
- Понуда Епоха, Пожега од 15.10.2019. године, ЈНМВ бр. 25/2019
- Понуда Сл. гласник, Београд од 09.10.2019. године, ЈНМВ бр.
25/2019
2018:
- Понуда Комазец, Инђија од 25.09.2018. године, ЈНМВ бр.
27/2018, Партија 1 и 2
- Понуда ЈП Службени гласник, Београд од 25.09.2018. године
ЈНМВ бр. 27/2018, Партија 3, 4 и 5
1.1.17. Канцеларијски материјал:
- Ценовник СКАРОРАР1К, Београд од 01.12.2019. године
- Ценовник Р1ЈОМ1, Београд
- Понуда Бети, Ваљево од 23.05.2019. године, ЈНМВ бр. 19/2019
- Понуда Епоха, Пожега од 22.05.2019. године, ЈНМВ бр. 19/2019
УСЛУГЕ:
1.2.1. Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената:
- Образложење - Параметри и фактори на основу којих је
утврђена процењена вредност за услуге коришћења шума
- Табела - Преглед цена сече, израде, извоза и изношења дрвних
сортимената за 2017, 2018 и 2019. годину
2017:
- Понуда Максимил, Б. Башта од 22.12.2017. године, ЈНОП бр. 12018, Партија 1.1.7.
- Понуда Максимил, Б. Башта од 22.12.2017. године, ЈНОП бр. 12018, Партија 1.2.1.
- Понуда Греда, Б. Башта од 22.12.2017. године, ЈНОП бр. 1-2018,
Партија 1.3.1.
- Понуда Горштак, Б. Башта, ЈНОП бр. 1-2018, Партија 2.1.2
- Понуда Максимил, Б. Башта, ЈНОП бр. 1-2018, Партија 3.1.1.,
3.2.4.
- Понуда Ранко 1992, Метлић, Кнић, ЈНОП бр. 1-2018, Партија
4.1.1.
2018:
- Понуда Браћа Роквић, Солотуша, Б. Башта од 14.12.2018.
године, ЈНОП бр. 28/2018, Партија 1.1.8.
- Понуда РА01Јб РКОМ, Б. Башта од 13.12.2018. године, ЈНОП
бр. 28/2018, Партија 1.2.6.
- Понуда Горштак, Б. Башта од 14.12.2018. године, ЈНОП бр.
28/2018, Партија 2.1.9
- Понуда Мићић, Б. Башта од 14.12.2018. године, ЈНОП бр.
28/2018, Партија 3.1.2.__________________________________________

- Понуда Богдановић ДБ, Рошци, Чачак од 21.05.2019. године,
ЈНОП бр. 17/2019
2019:
-Понуда Горштак, Б. Башта од 09.12.2019. године, ЈНОП бр.
28/2019, Партија 1.1.13
- Понуда Браћа Јовановић, ЈНОП бр. 28/2019, Партија 1.2.7
- Понуда Ранко 1992, Кнић, Метлић, ЈНОП бр. 28/2019, Партија
1.3.2
- Понуда Горштак, Б. Башта, ЈНОП бр. 28/2019, Партија 2.1.2.
- Понуда Максимил, Б. Башта од 09.12.2019. године, ЈНОП бр.
28/2019, Партија 3.1.7.
- Понуда Мићић, Б. Башта од 19.11.2019. године, ЈНОП бр.
28/2019, Партија 3.2.4.
- Понуда Богдановић ДБ, Рошци, Чачак од 05.12.2019. године,
ЈНОП бр. 28/2019, Партија 4.1.1.
- Измењена конкурсна документација ЈП НП Фрушка гора број
2271-2 од 27.12.2019. године са максималним планским ценама за
услуге на унапређивању шума.
1.2.2. Дознака и фарбање граница у НП Тара, 1.2.3. Премер
шума у НП Тара, 1.2.4. Послови на заштити шума и
расадничкој производњи, 1.2.6. Услуге одржавања шетних
стаза и излетишта, 1.2.7. Услуге презентације на контролноинформативном пункту:
- Износ минималне зараде за 2020. годину (Сл. гласник број
65/2019)
- Понуда МС Интегра, Б. Башта од 27.03.2019. године, ЈНМВ бр.
11/2019
- Понуда МС Интегра, Б. Башта од 26.03.2019. године, ЈНМВ бр.
10/2019
- Понуда Симбиј ББ 2017, Б. Башта од 27.03.2019. године, ЈНМВ
бр. 08/2019
- Понуда 0 2 РА1ХОК 2017, Београд од 11.01.2019. године, ЈНМВ
бр. 01/2019
1.2.5. Услуге поправки и одржавања механизације:
2019:
- Понуда АиШзегЛз А8У Оуо, Б. Башта од 12.04.2019. године,
ЈНМВ бр. 12/2019
- Понуда Ненад - ББ, Б. Башта од 11.04.2019. године, ЈНМВ бр.
12/2019
- Понуда О итаг, Б. Башта од 15.04.2019. године, ЈНМВ бр.
12/2019
2018:
- Понуда ТАР Ненад, Б. Башта, електро одржавање возила,
набавка бр. 17/2018
- Понуда Аи^озегујб АЗУ 01јо, Б. Башта, механичарско одржавање
возила и поправка плинских уређаја, набавка број 16/2018
- Понуда Гумар, Б. Башта, за монтажу и крпљење гума, набавка
бр. 15/2018
- Ценовник Планета гума, Београд
- Ценовник Тор 31ор Аи1о, Нови Сад
1.2.8. Услуге одржавања рачуноводственог програма:
- Предрачун Привредни саветник, Београд од 02.09.2019. године
(програм за управљање људским ресурсима)
- Предрачун Привредни саветник, Београд од 25.11.2019. године
(програм за финансијско књиговодство, робно материјално
књиговодство, за
платни
промет, евиденцију
основних
средстава...)
- Предрачун Привредни саветник, Београд од 03.06.2019. године

(програм за обрачун зарада и накнада)
- Понуда Привредни саветник, Београд од 21.11.2019. године за
прилагођавање и дораду пословно-рачуноводственог програма
1.2.9. Услуге коришћења сервера и одржавање програма
12/2020 за електронско праћење производње и промета дрвних
сортимената:
- Понуда К.100- 1гпро1Т ЕхроП, Нови Сад од 06.11.2019. године
- Понуда Те1ебоЛ §гоир, Нови Сад од 14.11.2019. године
1.2.10. Услуге превоза радника:
- Понуда 01ЈЕЕ-Р11ЕУ02, Перућац, Б. Башта од 12.11.2019.
године
1.2.11. Услуге премије осигурања:
2019:
- Понуда Дунав осигурање, Београд од 16.05.2019. године, ЈНМВ
бр. 18/2019, Партија 1
- Понуда Уиепег §1асШзсће ОзЈ§игапје, Н. Београд од 16.05.2019.
године, ЈНМВ бр. 18/2019, Партија бр. 2
- Понуда М еп ег бгасМбсће Об1§игапје, Н. Београд од 16.05.2019.
године, ЈНМВ бр. 18/2019, Партија бр. 3
2018:
- Понуда 1Ј]ч[1(ЗА Ие 21 Уо1по об1§игапје, Београд од 15.05.2018.
године, ЈНМВ бр. 19/2018, Партија 1
- Понуда \У1епег б^асШбсће Оз1§игапје, Н. Београд од 17.05.2018.
године, ЈНМВ бр. 19/2018, Партија бр. 2 и 3
2017:
- Понуда М еп ег б^асШзсће Оз1§игапје, Н. Београд од 18.05.2017.
године, ЈНМВ бр. 21/2017, Партија 2 и 3
1.2.12. Услуге фиксне и мобилне телефоније:
- Понуда МТб - ђјгпе* из1и§а од 03.12.2018. године
1.2.13. Услуге ресторана:
- Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма
пословања за 2020. годину (број: 110-10333/2019 од 17.10.2019.
године) - тачка 10. Критеријуми за коришћење средстава за
посебне намене - реирезентација.
- Ценовник ресторан Студенац, Б. Башта
- Ценовник ресгоран Две липе, Б. Башта
- Ценовник ресторан Турист, Б. Башта
РАДОВИ:
1.3.1. Реконструкција планинарског дома Митровац (III фаза):
- Понуда Радмонт, Бајина Башта од 28.11.2019. године, ЈНОП бр.
26-2019
- Понуда С.В.Г.Р. „НГОК.ОМАХ”, Б. Башта од 01.12.2019. године,
ЈНОП бр. 26-2019
- Образложење бр. 110/1 од 28.01.2020. године
1.3.2. Изградња улазних капија на Калуђерским барама:
- Понуда III Б Оо1ић, Рача, Бајина Башта од 27.06.2019. године,
ЈН М Вбр. 23/2019
- Понуда С.Г.Р. Зека, Бајина Башта од 01.07.2019. године, ЈНМВ
бр. 23/2019
- Образложење бр. 110/2 од 28.01.2020. године
1.3.3. Изградња шумског пута:
2019:
- Понуда Г.П. Сгандард, Црвица, Б. Башга од 28.01.2019. године,
ЈНОП бр. 29/2018______________________________________________

- Понуда ГР Градац, Бесеровина, Б. Башта од 28.01.2019. године,
ЈНОП бр. 29/2018
2018:
- Понуда Г.П. Стандард, Црвица, Б. Башта од 23.07.2018. године,
ЈНОП бр. 22/2018
- Понуда ГР Градац, Бесеровина, Б. Башта од 19.07.2018. године,
ЈНОП бр. 22/2018
- Образложење бр. 110/3 од 28.01.2020. године
1.3.4. Поправка и одржавање шумских путева
- Табеларни преглед цена за 2017, 2018 и 2019. годину
- Образложење бр. 110/4 од 28.01.2020. године
2019:
- Понуда ГР Градац, Бесеровина, Б. Башта од 24.01.2019. године,
ЈНМВ бр. 03/2019
- Понуда О.Р.К. С итиг, Севојно од 24.01.2019. године, ЈНМВ бр.
03/2019
2018:
- Понуда ГР Градац, Бесеровина, Б. Башта од 24.04.2018. године,
ЈНМВ бр. 18/2018
- Понуда Г.П. Стандард, Црвица, Б. Башта од 26.04.2018. године,
ЈНМВ бр. 18/2018
2017:
- Понуда ГР Градац, Бесеровина, Б. Башта од 23.07.2017. године,
ЈНМВ бр. 27/2017
- Понуда Г.П. Стандард, Црвица, Б. Башта од 25.07.2017. године,
ЈН М Вбр. 27/2017
1.3.5. Поправка и одржавање асфалтног пута:
- Образложење бр. 110/5 од 28.01.2020. године___________________
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1.

Неправилност број 2

2.

Опис мере исправљања

1) Препоручује се Предузећу да, у складу са одредбама члана 54
став 6 Закона о јавним набавкама, у поступцима јавних набавки
чија је процењена вредност већа од троструког износа из члана 39
став 1 овог закона, за члана комисије именује службеника за јавне
набавке.
2) У одлуку о покретању поступка јавне набавке унети податке о
финансијском плану.
1) За ЈНОП бр. 27/2019 - Реконсгрукција нланинарског дома
Митровац чија је процењена вредност 15.000.000,00 динара без
ПДВ-а, за члана комисије именован је службеник за јавне набавке.
2) ЈНОП бр. 28/2019 - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних
сортимената чија је процењена вредност 55.000.000,00 динара без
ПДВ-а, за члана комисије именован је службеник за јавне набавке.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1) ЈНОП бр. 27/2019 - Реконструкција планинарског дома
Митровац:
*Одлука о покретању отвореног поступка бр. 1251/1 од
10.10.2019. год
*Решење о образовању Комисије бр. 1251/2 од 10.10.2019. год.
*Изјава о одсуству сукоба интереса бр. 1251/2-1 од 18.10.2019.
год.
*Сагласност Министарства трговине, туризма и телекомуникација
од 29.10.2019. године
2) ЈНОП бр. 28/2019 - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних
соргимената:
* Одлука о покретању отвореног поступка бр. 1320/1 од
04.11.2019. године

*Решење о образовању Комисије бр. 1320/2 од 04.11.2019. год.
*Изјава о одсуству сукоба интереса бр. 1320/2-1 од 05.11.2019.
год.
3)
1.

Неправилност број 3

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Препоручује се Предузећу да, у наредном периоду, у поступку
јавне набавке, од понуђача, који нису регистровани у Регистру
понуђача који води Агенција за привредне регистре, пре
доношења одлуке о додели уговора, захтева достављање доказа о
испуњености услова који су прописани чланом 77 став 1 Закона о
јавним набавкама.
ЈП „Национални парк Тара“ је поступило по препоруци и захтевал
о је од понуђача да доставе доказе о испуњености услова који су
прописани чланом 77. став 1. ЗЈН (за понуђаче који нису
регистровани у регистру понуђача).
ЈНОП бр. 28/2019 - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних
с о р т и м е н а т а :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
1) ФС М А Х Ј ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ И р е д у з е т н и к , Бајина Башта:
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а: Основни суд у Ужицу, 26.12.2019.
године
* Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације: Општинска управа Б. Башта,
Одсек за наплату и контролу јавних прихода (Уверење) од
24.12.2019. године
- Уверење - Министарство финансија, Пореска управа од
25.12.2019. године.
2 ^ о е д у з е ћ ^ ^ ^ и з в о д њ у , промет и услуге Браћа Јовановић ОД
други, Растиште, Б. Башта:
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Потврда Прекршајног суд у Ужицу од 27.12.2019. године
* Захтев полицијској станици у Б. Башти да изда Уверење од
10.12.2019. године
* Подаци из казнене евиденције - Министарство унутрашњих
послова, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ
Ужице од 12.12.2019. године.
- Уверење - Општинска управа Б. Башта, Одсек за наплату и
контролу јавних прихода од 27.12.2019. године
- Уверење - Министарство финансија, Пореска управа од
12.12.2019. године.
- Уверење - Привредни суд у Ужицу да није изречена
правоснажна судска мера забране обављања делатности.
З^Радњ^Зсугпзевоз, промет и производњу резане грађе „Мићић“
1Р Бајина
м 4 зво д из регистра Агенције за привредне регистре
* Захтев полицијској станици у Ужицу да изда Уверење од
28.11.2019. године
* Подаци из казнене евиденције - Министарство унутрашњих
послова, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ
Ужице од 28.11.2019. године.
* Уверење - Основни суд у Ужицу од 28.11.2019. године
* Уверење - Општинска управа Б. Башта, Одсек за наплату и
контролу јавних прихода од 19.12.2019. године
* Уверење - Министарство финансија, Пореска управа од
27.11.2019. године.
Стругара Богдановић ДБ Рошци:
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Уверење - Градска управа за локалну пореску администрацију
од 10.12.2019. године
* Уверење - Министарство финансија, Пореска управа од
28.11.2019. године.
* Уверење Министарство унутрашњих послова, Одсек за
аналитику и полицијске евиденције за ПУ Чачак од 10.12.2019.
године.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

✓РВПУВЛИХЛ

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
Миленка Топаловића 3, Бајина Башта
Број: 276
Датум: 25.02.2020. године

ЛРЖАВНА РЕ.-.ИП.' • .
_______

*• '

СРПИЈА
- .НТУЦцјд
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2 7 Р Е Г М

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА-~*
БЕОГРАД
Макензијева 41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта,
подноси
ДОПУНА БР. 2.
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Правилности пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2018. годину у
делу који се односи на јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода и расподелу и уплату добити
Број и датум извештаја о ревизији: 400-195/2019-06/9 од 23. јул 2019. године, примљен 25.07.2019.
године.
Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који су
садржани у делу извештаја Закључци и налази и у Прилогу извештаја, и мере исправљања:
6) _____________________________ ______________________________________________________
Н еправилност број 6
1
П репоручује се П редузећу да, у наредном периоду, набавку

.

радова, добара и услуга, за које у см ислу члана 7, 7а, и 39 став 2,
Закона о јавн и м набавкама, не постоје разлози за изузеће од
примене овог закона, врш и након спровођењ а одговарајућег
поступка јавн е набавке.
2.

Опис мере исправљ ањ а

ЈП „Н ационални парк Т ар а“ пратило је реализацију закљ учених
уговора за добра, услуге и радове (на које се ЗЈН не прим ењ ује),
на основу рачуна добављ ача, како би се правоврем ено спровео
одговарајући поступак ја в н е набавке прописан Законом о јавн и м
набавкама.

3.

Докази који се прилаж у уз овај
извештај да је м ера исправљ ањ а
предузета

*П лан јавн и х набавки за 2019. годину (набавке на које се ЗЈН не
примењ ује)
*П реглед закљ учених уговора/наруџбеница на које се ЗЈН не
прим ењ ује (по кварталима)
*Д окум ентација о спроведеним поступцима:
ДО БРА :
1)

Средства за одрж авањ е хигијене:

- Захтев за покретањ е поступка број: 1/2019 од 11.02.2019. године
- Т ехничке карактеристике о д 07.02.2019. године
- П озив за поднош ењ е понуда од 12.02.2019. године
- П отврда о пријему П озива за поднош ењ е понуда број: 1-1/2019
од 12.02.2019. године (понуђач Л азић, Бајина Баш та)
- П отврда о пријему П озива за поднош ењ е понуда број: 1-3/2019
од 12.02.2019. године (понуђач Ж ад, Бајина Баш та)
- П онуда понуђача Ж ад, Бајина Баш та
- Записник са отварањ а понуда од 21.02.2019. године

- У говор о набавци број: 1/2019 од 25.02.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 71 од 19.03.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 72 од 19.03.2019. године
- Рачун-отпрем ница 73 од 19.03.2019. године
- Рачун-отпремница 83 од 26.03.2019. године
- Рачун-отпрем ница 85 од 26.03.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 86 од 26.03.2019. године
- Рачун-отпрем ница 87 од 26.03.2019. године
- Рачун-отпрем ница 82 од 26.03.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 88 од 27.03.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 89 од 27.03.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 90 од 27.03.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 112 од 08.04.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 113 од 11.04.2019. године
- Рачун-отпрем ница 121 од 18.04.2019. године
- Рачун-отпрем ница 140 од 16.05.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 151 од 24.05.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 150 од 24.05.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 163 од 05.06.2019. године
- Рачун-отпрем ница 165 од 07.06.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 177 од 20.06.2019. године
- Рачун-отпрем ница 180 од 20.06.2019. године
- Рачун-отпрем ница 181 од 21.06.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 184 од 24.06.2019. године
- Рачун-отпрем ница 205 од 19.07.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 208 од 26.07.2019. године
- Рачун-отпрем ница 207 од 26.07.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 230 од 13.08.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 236 од 15.08.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 248 од 05.09.2019. године
- Рачун-отпрем ница 274 од 23.09.2019. године
- Рачун-отпрем ница 275 од 01.10.2019. године
- Рачун-отпрем ница 277 од 01.10.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 278 од 01.10.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 276 од 01.10.2019. године
- Рачун-отпремница 283 од 02.10.2019. године
- Рачун-отпрем ница 302 од 22.10.2019. године
- Рачун-отпрем ница 301 од 22.10.2019. године
- Рачун-отпрем ница 305 од 23.10.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 306 од 23.10.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 307 од 30.10.2019. године
- Р ачун-отпрем ница 339 од 21.11.2019. године
- Рачун-отпрем ница 337 од 21.11.2019. године
- Рачун-отпрем ница 336 од 21.11.2019. године
- Рачун-отпрем ница 335 од 21.11.2019. године
- Рачун-отпрем ница 338 од 21.11.2019. године
- А налитичка картица од 25.02.-31.12.2019. године
- А налитичка картица од 01.01.-18.02.2020. године
2)

Л овачка опрем а - ловачки карабин и ловачка пуш ка са
неолученим цевима:

- Захтев за набавку од 12.12.2019. године
- Захтев за покретањ е поступка број: 77/2019 од 18.12.2019. год.
- П озив за поднош ењ е понуда од 18.12.2019. године
- Д оказ о слањ у (е-таП ) П озива за поднош ењ е понуда од
18.12.2019. године (понуђач ТК.1М, Горњ и М илановац)
- Д оказ о слањ у (факс) П озива за поднош ењ е понуда од
18.02.2019. године (понуђач ВУ 81ап 1оуас, Лозница)
- П онуда понуђача ТШ М , Горњ и М илановац од 19.12.2019. год.

-

Понуда понуђача ВУ 31ап 1оуас, Лозница од 20.12.2019. год.
Записник са отварања понуда од 23.12.2019. године
Наруџбеница број: 77/2019 од 25.12.2019. године
Рачун бр. МР-180/2019 од 30.12.2019. године
Рачун бр. МР-181/2019 од 30.12.2019. године
Аналитичка картица од 25.12.-31.12.2019. године
3)

Ловачка опрема - оптички нишан са монтажом:

- Захтев за набавку од 12.12.2019. године
- Захтев за покретање поступка број: 78/2019 од 18.12.2019. год.
- П озивза подношење понудаод 18.12.2019. године
- Доказ о слању (е-таП ) Позива за подношење понуда од
18.12.2019. године (понуђач Трофеј, Београд)
- Доказ о слању (факс) Позива за подношење понуда од
18.02.2019. године (ионуђач ВУ 51ап 1оуас, Лозница)
- Понуда понуђачаТрофеј, Београд од 19.12.2019. год.
- Понуда понуђача ВУ 81ап 1оуас, Лозница од 20.12.2019. год.
- Записник са отварања понуда од 23.12.2019. године
- Наруџбеница број: 78/2019 од 25.12.2019. године
- Фактура/отпремница бр. 12/5331 од 31.12.2019. године
- Фактура/отпремница бр. 12/5327 од 25.12.2019. године
- Аналитичка картица од 25.12.-31.12.2019. године
- Аналитичка картица од 01.01.-18.02.2020. године
4)

Дрвена грађа - јела и смрча:

- Захтев за набавку од 04.02. и 04.03.2019. године
- Техничке карактеристике од 04.03.2019. године
- Захтев за покретање поступка број: 08/2019 од 14.03.2019. год.
- Позив за подношење понуда од 14.03.2019. године
- Потврда о пријему Позива за подношење понуда од 19.03.2019.
године (понуђач Мићић, Бајина Башта)
- Потврда о пријему Позива за подношење понуда од 18.03.2019.
године (понуђач Пајо, Црвица, Бајина Башта)
- Понуда понуђача Пајо, Црвица, Бајина Башта
- Понуда понуђача Мићић, Бајина Башта
- Записник са отварања понуда од 21.03.2019. године
- Уговор о набавци број: 08/2019 од 28.03.2019. године
- Рачун бр. 51/2019 од 25.04.2019. године
- Рачун бр. 75/2019 од 28.05.2019. године
- Рачун бр. 114/2019 од 12.08.2019. године
- Рачун бр. 182/2019 од 31.10.2019. године
- Рачун бр. 183/2019 од 31.10.2019. године
- Рачун бр. 187/2019 од 31.10.2019. године
- Аналитичка картица од 28.03.-31.12.2019. године
- Аналитичка картица од 01.01.-18.02.2020. године
5)

Дрвена грађа - багремови стубови:

- Захтев за набавку од 04.03.2019. године
- Техничке карактеристике од 04.03.2019. године
- Захтев за покретање поступка број: 07/2019 од 14.03.2019. год.
- Позив за подношење понуда од 14.03.2019. године
- Понуда понуђача Иоћ1ша Оеуе1ортеп1:, Б. Башта
- Записник са отварања понуда од 21.03.2019. године
- Уговор о набавци број: 07/2019 од 28.03.2019. године
- Рачун бр. 059/2019 од 12.06.2019. године
- Аналитичка картица од 28.03.-31.12.2019. године______________

6)

Х рана за дивљ ач:

- Захтев за набавку од 30.05.2019. године
- Захтев за покретањ е поступка број: 38 од 11.06.2019. год.
- Позив за поднош ењ е понуда од 11.06.2019. године
- Доказ о слањ у (е-таП ) П озива за поднош ењ е понуда од
11.06.2019. године (понуђач П откозарје П анон, Н ови Сад)
- Доказ о слањ у (е-таП ) П озива за поднош ењ е понуда од
11.06.2019. године (понуђач П одм ладак, К остојевић)
- П онуда понуђача П откозарје Панон, Н. Сад од 14.06.2019. год.
- Записник са отварањ а понуда од 10.06.2019. године
- У говор о набавци број: 38/2019 од 19.06.2019. године
- Рачун бр. 322/2019 од 11.07.2019. године
- Рачун бр. 326/2019 од 18.07.2019. године
- Рачун бр. 523/2019 од 17.10.2019. године
- А налитичка картица од 20.06.-31.12.2019. године
УСЛУГЕ:
1)

О држ авањ е програм а и сервера за елек.
производњ е и пром ета дрвних сортим ената

праћењ е

- Захтев за набавку од 26.08.2019. године
- Захтев за покретањ е поступка број: 58 од 27.08.2019. год.
- Позив за поднош ењ е понуда од 27.08.2019. године
- Д оказ о слањ у (е-таП ) П озива за поднош ењ е понуда од
27.08.2019. године (понуђачи Те1ебо11 Н ови Сад, Ш "о Н ови Сад,
1П& §гаГНови Сад)
- П онуда понуђача Те1езоЛ Нови С ад од 28.08.2019. год.
- П онуда понуђача Ш&о Н ови Сад од 30.08.2019. год.
- Записник са отварањ а п онуда од 30.08.2019. године
- Н аруџбеница број: 58/2019 од 30.08.2019. године
- Рачун бр. 00000003 од 04.09.2019. године
- А налитичка картица од 30.08.-31.12.2019. године
2)

И зрада пројекта за ш умске путеве

- Захтев за набавку од 04.03.2019. године
- Захтев за покретањ е поступка број: 04/2019 од 05.03.2019. год.
- П озив за поднош ењ е понуда од 05.03.2019. године
- Доказ о слањ у (е-т а П ) П озива за поднош ењ е понуда од
06.03.2019. године (понуђачи Таксус Земун, Гео пројект Б. Баш та,
8Пуа Ргојес! Београд)
- П онуда понуђача Гео пројект Б. Баш та од 06.03.2019. год.
- П онуда понуђача К!§о Н ови Сад од 30.08.2019. год.
- Записник са отварањ а п онуда од 08.03.2019. године
- Д оказ о слањ у (е-таП ) Записника са отварањ а понуда од
08.03.2019. године (п онуђачим а Гео пројект Б. Баш та, бПуа Ргојес!:
Београд)
- Н аруџбеница број: 04/2019 од 08.03.2019. године
- Рачун бр. 07/2019 од 08.04.2019. године
- А налитичка картица од 08.03.-31.12.2019. године
3)
-

И зрада пројекта за улазну капију за К алуђерске баре

Захтев за набавку од 16.12.2019. године
Захтев за покретањ е поступка број: 80/2019 од 25.12.2019. год.
Позив за поднош ењ е понуда од 25.12.2019. године
Доказ о слањ у (е-таП ) П озива за поднош ењ е понуда од

25.12.2019. године (понуђачи Е лем ен т план Б ајина Баш та, Еко
(Јгђо Р1ап У ж ице, А рхитектура П етковић Б. Баш та)
- П онуда понуђача Е лем ент план Б ајина Баш та од 27.12.2019. год.
- П онуда понуђача Еко ТЈгђо Р1ап У ж ице од 28.12.2019. год.
- Записник са отварањ а понуда од 30.12.2019. године
- Д оказ о слањ у (е-таП ) Записника са отварањ а понуда од
30.12.2019. године (понуђачим а Е лем ен т план Б аји н а Баш та, Еко
1Јгђо Р1ап У ж ице)
- У говор број: 80/2019 од 30.12.2019. године
- Рачун бр. 13/19 од 31.12.2019. године
- А налитичка картица од 30.12.-31.12.2019. године
РА Д О ВИ :
1)

И зградњ а тоалета на М итровцу

- Захтев за набавку од 25.06.2019. године
- Захтев за покретањ е поступка број: 41 од 25.06.2019. год.
- П озив за поднош ењ е понуда од 25.06.2019. године
- Д оказ о слањ у (е-т а П ) П озива за поднош ењ е понуда од
25.12.2019. године (понуђачи 1Ж 1У Е К 2А Е -А Б аји н а Баш та,
Н Ш К О М А Х , Б. Баш та, Г радинг Б. Баш та)
- П онуда понуђача 1Љ Н УЕК2АЕ-А Б ајина Баш та од 28.06.2019.
год.
- П онуда понуђача Г радинг Б. Баш та од 02.07.2019. год.
- П онуда понуђача Н Ш К О М А Х , Б. Баш та од 02.07.2019. год.
- Записник са отварањ а п онуда од 04.07.2019. године
- У говор број: 41/2019 од 05.07.2019. године
- Рачун бр. 34/19 од 29.07.2019. године
- Записник о изведеним радовим а Н Ш К О М А Х , Б. Баш та
- А налитичка картица од 05.04.-31.12.2019. године
2)

И зграда подстанице на М итровцу

- Захтев за набавку од 26.08.2019. године
- Т ехничке карактеристике
- Захтев за покретањ е поступка број: 59 од 28.08.2019. год.
- П озив за поднош ењ е п онуда од 28.08.2019. године
- П онуда понуђача ВАР Б ајина Баш та од 30.08.2019. год.
- П онуда понуђача Горш так Б. Баш та од 30.08.2019. год.
- Записник са отварањ а понуда од 02.09.2019. године
- У говор број: 59/2019 од 02.09.2019. године
- Записник о прим опредаји изведених радова број 1305
29.10.2019. године
- Рачун бр. 5-193/19 од 31.10.2019. године
- А налитичка картица од 25.09.-31.12.2019. године

од

Докази о отклањ ањ у неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Директор ЈП „Национални парк Тара‘

