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KOMUNA SHTËRPCË

POZIV ZA PONUDE
ZA PRODAJU

      
Prodaja drvnih asortimana

Datum objave 24.05.2021

Broj reference odlaganja: 655/021/012/2021

DEO I: IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KOMUNA SHTËRPCË

Poštanska adresa: Ndërtesa e komunës Shtërpcë

Grad: SHTERPCE Poštanski kod: 73000 Zemlja: Kosovo

Kontakt lice(a): Krunislav Zdravkovic Telefon: 049/921 570

Email: krunislavz25@gmail.com Fax: /

Internet adresa (ako se primenjuje):       

DEO II: PREDMET ODLAGANJA

Ugovorni Autoritet namerava da prodaje Prodaja drvnih asortimana zapečaćenim 
Javnim Nadmetanjem.
Prodaja drvnih asortimana  se prodaje “kao što je, gde je” osnova i Ugovorni 
Autoritet neće imati nikakve dalje obaveze nakon prodaje.

DEO III: ADMINISTRATIVNA INFORMACIJA

Ugovorni Autoritet poziva zapečaćene ponude za kupovinu Prodaja drvnih 
asortimana br.43 na šumskoprivrednom reonu „Sušiče“,  G.J.“Vrbeštičko- 
Koštanjevačke šume“ a  broj 62 na šumskoprivrednom reonu „Sušiće“,  
G.J.“Vrbeštičko- Koštanjevačke šume“  broj 60 na šumskoprivrednom reonu 
„Sušiće“, G.J.“Vrbeštičko- Koštanjevačke šume“  broj 73 na šumskom 
privrednom reonu „Stan- Dogan“,GJ #Nerodimsko Jezeračke šume
Nadmetanje je otvoreno za sve zainteresovane ponuđače koji imaju ispod 
minimalne uslove kvalifikacije 

1. Potvrda o registraciji preduzeca    2. Dokazi o stručnom i tehničkom 
osposobljavanju-Licenca za obavljanje relevantnih delatnosti, prema 
Administrativnom uputstvu NR03    2008 O utvrđivanju kriterijuma i postupaka za 
izdavanje dozvola za izvođenje radova u šumama i šumskim zemljištima od 
06.03.2008.  3. Uverenje o ispunjenju obaveza prema PAK-u za poslednji kvartal.  4. 
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Dokaz izdat od Opštinske uprave za šume da protiv relevantnog entiteta nije pokrenut 
postupak za oštecenje šuma i da nema obaveza koje nisu izvršene prethodnim 
ugovorima;  5. Obezbeđenje tendera 1.000,00 €  6. Najkraca dinamika predložena u 
ponudi za izvođenje radova.

Tenderska dokumentacija biće tražena od strane zainteresovanih ponuđača na 
podnošenje pismenog zahteva na gore navedenoj adresi. 
Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid  Prodaja drvnih asortimana br.43 na 
šumskoprivrednom reonu „Sušiče“,  G.J.“Vrbeštičko- Koštanjevačke šume“ a  
broj 62 na šumskoprivrednom reonu „Sušiće“,  G.J.“Vrbeštičko- Koštanjevačke 
šume“  broj 60 na šumskoprivrednom reonu „Sušiće“, G.J.“Vrbeštičko- 
Koštanjevačke šume“  broj 73 na šumskom privrednom reonu „Stan- 
Dogan“,GJ #Nerodimsko Jezeračke šume na         dana        od   

Ponude moraju biti dostavljene na gore pomenutoj adresi na ili pre 
     Datum 03.06.2021 vreme: 13:00:00 

Zakasnele ponude biće odbijene.  
Ponude će biti otvorene u prisustvu predstavnika ponuđača koji budu želeli da 
prisustvuju na gore pomenutoj adresi  u 

Rbr. Grupa Opis imovine Mesto inspekcije Datum i 
vreme

Grupa 
1.

Prodaja drvnih 
asortimana NR. 
43

Shitja e sortimenteve  
drunore për drejtorinë 
nr.43 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq”, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,drejtoria 
nr.62 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”, në 
drejtoria nr.60 në 
rejonin pyjor- ekonomik  
“Sushiq, NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,  dhe 
drejtoria nr.73 në 
rajonin pyjoro-
ekonomik “Stan-
Dogan”NJ.E. “Pyjet e 
Nerodimës-Jezerit.

Në territorin e 
Komunës së 
Shtërpcës

31.05.2021 od   
10:00

Grupa 
2.

Prodaja drvnih 
asortimana Nr 
62.

Shitja e sortimenteve  
drunore për drejtorinë 
nr.43 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq”, 
NJ.E. “Pyjet e 

Në teritorin e 
Komunës së 
Shtërpcës

31.05.2021 od   
10:30
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Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,drejtoria 
nr.62 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”, në 
drejtoria nr.60 në 
rejonin pyjor- ekonomik  
“Sushiq, NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,  dhe 
drejtoria nr.73 në 
rajonin pyjoro-
ekonomik “Stan-
Dogan”NJ.E. “Pyjet e 
Nerodimës-Jezerit.

Grupa 
3.

Prodaja drvnih 
asortiman Nr 60.

Shitja e sortimenteve  
drunore për drejtorinë 
nr.43 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq”, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,drejtoria 
nr.62 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”, në 
drejtoria nr.60 në 
rejonin pyjor- ekonomik  
“Sushiq, NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,  dhe 
drejtoria nr.73 në 
rajonin pyjoro-
ekonomik “Stan-
Dogan”NJ.E. “Pyjet e 
Nerodimës-Jezerit.

Në territorin e 
Komunës së 
Shtërpcës 

31.05.2021 od   
11:00

Grupa 
4.

Prodaja drvnih 
asortiman Nr 73

Shitja e sortimenteve  
drunore për drejtorinë 
nr.43 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq”, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”,drejtoria 
nr.62 në rejonin pyjor- 
ekonomik  “Sushiq, 
NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-
Kashtanjevës”, në 
drejtoria nr.60 në 
rejonin pyjor- ekonomik  
“Sushiq, NJ.E. “Pyjet e 
Vërbeshticës-

Në territorin e 
Komunës së 
Shtërpcës 

31.05.2021 od   
11:30



E02  Obaveštenje o Javnom Pozivu Odlaganja 4

Kashtanjevës”,  dhe 
drejtoria nr.73 në 
rajonin pyjoro-
ekonomik “Stan-
Dogan”NJ.E. “Pyjet e 
Nerodimës-Jezerit.

Dodela ugovora: Najviša cena
     

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Ugovornom autoritetu, na osnovu 
člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i 
dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br.05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na 
adresi navedenoj u delu I ovog poziva.


