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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 

25000 Сомбор, Апатински пут 11 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

Број: 349/3 

Дана: 11.05.2016. 

 

          На основу члана 63 Закона о јавним набавкама, Комисија за провођење отвореног 

поступка јавне набавке добара  рибе и рибља млађ 2016.  год. -  по партијама , покренутог 

Одлуком директора ЈП број 349 од 23.03.2016.г., мењана одлуком о измени Одлуке о 

покретању поступка директора ЈП број 349/1 од 05.04.2016. по позиву за подношење понуда 

број 30/16,  сходно својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

  

 

О Д Л У К У   

О I ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 МЕЊА СЕ конкурсна документација бр. 349/1  од 22.04 2016. год.  за отворени поступак 

јавне набавке добара – рибе и рибља млађ 2016.  год. -  по партијама , покренут Одлуком 

директора Јавног предузећа број 349 од 23.03.2016. , мењана Одлуком о измени Одлуке о 

покретању поступка директора ЈП број 349/1 од 05.04.2016. г., и то у делу: деловодни број 

конкурсне документације;  Врста техничке карактеристик - Прилог бр.3;  Образац понуде–

Прилог бр. 6 и  Модел уговора – Прилог бр.7 јер је, рок испоруке дела набавке, истекао  у току 

трајања  рока за подношење понуда, на следећи начин: 

 

                  I    Деловодни број 349/1 је грешком уписан као број  конкурсне документације мада 

је то број   Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка  коју је донео директор наручиоца  

05.04.2016.  Стога се исти мења и гласи „ 349/2”. 

 

 II У прилогу бр. 3 „врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

испоруке, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.“ У делу: „Захтеви наручиоца 

у погледу рока и места испоруке:  за   -партију бр. 8“- на страни 6 треба да гласи: 

„ једногодишња шаранска млађ за потребе ШГ „Банат“ Панчево 

                  укупна количина:6.000 кг 

                  истоварно место: -  ШУ „Б.Карловац“  „Лабудово Окно“- 6.000 кг 

                                     рок испоруке:  најкасније од 10.11.2016. године.“ 

  

  III  У прилогу бр. 6 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8 , на страни 32  конкурсне 

документације, табеларни део, који су понуђачи дужни да преузму и да понуду сачине на 

измењеном образцу, који сада гласи: 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8  – једногодишња шаранска млађ за потребе ШГ „Банат“ Панчево 

 

Ред. 

Бр. 
Назив 

партије 
Кол.(кг) 

Једин.цена 

(дин/кг) 

без ПДВ 

Једин.цена  

(дин/кг) са 

ПДВ 

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1 

Једногодишња 

шаранска млађ за 

потребе ШГ „Банат“ 

Панчево 

6.000  

 

  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ_________________________________ ДИНАРА БЕЗ ПД 

 

 

ИСТОВАРНО МЕСТО: -  ШУ „Б.Карловац“  „Лабудово окно“- 6.000 кг 

    

           РОК ИСПОРУКЕ: 6000 кг. најкасније од 10.11.2016. године. 

 

 

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, од дана испоруке 

робе).  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ______ дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

        
 Техничке карактеристике морају бити према спецификацији предметне јавне набавке 

(Прилог бр. 3.) и у  складу са захтевима из Конкурсне документације.  

 

 

 

 _______________ 

Место и датум:                         Понуђач: 

 

                                                                                                                               ________________ 

                                       Потпис 

 

 

                                                                   Печат 
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IV У прилогу бр.7 – МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ, на страни 35-39 конкурсне 

документације, се мења, а понуђачи су дужни да преузму измењени образац Модела уговора о 

купопродаји, и да понуду сачине на измењеном образцу, који сада гласи: 

    

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 

Петроварадин, Прерадовићева 2. 

Број: _______ 

Дана: _______ 

 

У Г О В О Р    О    К У П О П Р О Д А Ј И     Д О Б Р А  З А  2016 

Закључен у Петроварадину, дана              2016. године, између: 

 

I   УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2, МБ: 08762198; ПИБ: 

101636567; текући рачун број:205-601-31 који се води код Комерцијалне банке АД Београд, , 

које заступа директор Марта Такач, мастер инж.шум. (у даљем тексту: КУПАЦ) с једне стране  

и 

 

2.  __________________________________________________________, 

МБ:_________________,             ПИБ:___________________,текући рачун 

број_____________________ који се води код банке__________________________, кога заступа 

__________________________ у даљем    тексту: ПРОДАВАЦ) с друге стране, о следећем: 

 

II  ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНЕ 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене 

понуде Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца – овде Купца у отвореном поступку 

јавне набавке добара –  рибе и рибља млађ 2016., покренут по одлуци о покретању поступка 

јавне набавке број 349 од 23.03.2016. године и позиву за подношење понуда бр.30 објављеном 

на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца дана 23.04.2016. године.   

 Понуда Продавца дел. број ______ од 2016. чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 Купац купује, а Продавац продаје и Купцу испоручује, следећу робу: 

Ред. 

бр. 
Назив 

Количина 

(кг) 

Једин.цена  

без ПДВ-а 

УКУПНА цена  

без ПДВ-а 

1. 
Шаранска млађ за потребе ШГ 

„С. Митровица“ 
1.650 

  

2. 
Конзумна риба (шаран) за 

потребе ШГ „С.Митровица“ 
2000 

  

3. 
Млађ  златног караша за 

потребе ШГ „Сомбор“ 
200 

  

4. 
Млађ лињака за потребе ШГ 

„Сомбор“ 
200 

  

5. 
Шаранска млађ за потребе ШГ 

„Нови Сад“ 
500 

  

6. 
Млађ  златног караша за 

потребе ШГ „Нови Сад“ 
100 
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За укупну купопродајну вредност у износу  од _______________динара без ПДВ-а.   

 

                                                              Члан 3. 

    Уговорне стране су сагласне да је цена робе из члана 2. овог уговора фиксна, 

изражена у динарима, без урачунатог ПДВ-а. 

 У исказаним ценама садржана је накнада за одговарајућу амбалажу и друга средства за 

заштиту робе од оштећења, превозни трошкови, као и остали припадајући трошкови.  

  

III   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од ________дана (мин. 30, а макс. 45 

дана), од дана настанка дужничко поверилачког односа. Дужничко поверилачки однос настаје 

даном испоруке робе. 

 

Члан 5. 

 Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са 

важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана испоруке робе. 

 

Члан 6. 

 Плаћање за примљену робу врши огранак предузећа, коме је роба испоручена. 

 

IV   НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

 

Члан 7. 

Роба се испоручује на паритету ФЦО рибарско подручје, односно истоварно место, према  

диспозицији купца и то за  

- партију бр. 1   шаранска млађ за потребе ШГ “С. Митровица -Сремска Митровица градска 

плажа- 700 кг, ШУ Купиново канал Вок-200 кг, ШУ Купиново Обедска бара-750 кг; за партију 

2 за потребе ШГ “С. Митровица“ конзумна риба:    шаран  1кг/ком. 2000кг Рибњак „Слезен“ 

ШУ „Моровић“; за -партију бр. 3 – млађ златног караша за потребе ШГ „Сомбор“ ШУ 

“Козара” Бачки Моноштор-Моношторски Дунавац и   Бајски канал 200кг; партију бр. 4 - млађ 

лињака за потребе ШГ „Сомбор“  ШУ “Козара” Бачки Моноштор-Моношторски Дунавац и  

Бајски канал 200 кг;  за партију бр. 5 - шаранска млађ за потребе ШГ „Нови Сад“ ШУ “Тител”, 

Заград - Стари Сланкамен, десна обала Дунава, 1217 км; за партију бр. 6 - Млађ златног 

караша за потребе ШГ „Нови Сад“ ШУ “Ковиљ”, локалитет Шлајз, СРП“Ковиљско – 

Петроварадински рит“;  за партију бр. 7 - Млађ лињака за потребе ШГ „Нови Сад“ ШУ 

“Ковиљ”, локалитет Шлајз, СРП“Ковиљско – Петроварадински рит“; за партију бр. 8 - 

шаранска млађ за потребе ШГ „Банат“ Панчево - ШУ „Б.Карловац“  „Лабудово окно“- 6.000 

кг  . 

 Купац је обавезан да достави продавцу списак и адресе својих објеката, које продавац 

треба да снабдева робом, те је обавезан да о свакој насталој промени извести продавца у року од 

три дана пре испоруке. 

7. 
Млађ  лињака за потребе ШГ 

„Нови Сад“ 
100 

  

8. 
Шаранска млађ за потребе ШГ 

„Банат“ 
6.000 

  

 
 

Укупно: 
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Члан 8. 

 Продавац се обавезује да ће уговорену количину робе испоручити огранцима Купца за 

Партије 1, од 15.10. до 20.12.2016. за партију 2: након потписивања уговора најкасније у року од 

10 дана за Партију 3, 4, 5, 6, 7 најкасније од 01.11.2016. године ; за партију 8. најкасније до 

10.11.2016. године.  

Продавац се обавезује да ће најкасније у року од 5 дана од дана достављања захтева 

Купца, испоручити робу на уговорено место испоруке. 

 

 V  УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 9. 

 У случају кашњења у испоруци робе, одредиће се накнадни рок, уз обавезу Продавца да 

плати Купцу 0,5% од вредности неиспорученог дела робе, за сваки дан закашњења. 

 

VI  ПРЕЛАЗ РИЗИКА 

 

Члан 10. 

 Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење робе до приспећа на одредишно 

место испоруке (складиште Купца), а од тог тренутка ризик сноси Купац. 

 

VII  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ 

 

Члан 11. 

 Продавац одговара ако на роби која је предмет овог уговора постоји неко право трећег 

лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем постојању Купац није 

обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим правом.  

 

Члан 12. 

 Продавац одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу прелаза ризика 

на Купца, без обзира на то да ли су му били познати. 

 Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза ризика 

на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога. 

 

VIII  КВАЛИТЕТ РОБЕ 

Члан 13. 

 Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

важећим стандардима за ту врсту робе и захтеваним условима из Конкурсне документације.   

 Продавац је дужан да, купцу достави Потврду о пореклу родитељских матица, а 

приликом испоруке робе,  Уверење о здравственом стању рибље млађи издато од надлежне 

ветеринарске инспекције као и Транспортно уверење које,  на дан испоруке,  издаје ветеринарска 

станица по овлашћењу или  надлежне ветеринарске инспекција. 

 

Члан 14. 

 Продавац одговара за квалитет производа у гарантном року од једне године, од дана 

преузимања робе од стране купца. 

 Продавац се обавезује да све уочене недостатке отклони у гарантном року. 

 Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица 

неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца. 
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IX  КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ 

Члан 15. 

 Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у складиштима делова 

предузећа, а уз присутног представника Продавца и Купца. Евентуална рекламација од стране 

Купца на испоручену количину и комплетност мора бити сачињена у писаној форми и 

достављена Продавцу у року од 8 дана. 

  

X  КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ 

Члан 16. 

 Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 8 дана. 

 

Члан 17. 

 Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, на одговарајући начин из било 

које испоруке достави независној специјализованој институцији, ради анализе квалитета. 

Уколико се утврди одступање од уговореног квалитета трошкови падају на терет Продавца. 

 О одступању од уговореног квалитета и захтеваних техничких карактеристика, Купац је 

дужан да обавести Продавца у року од 8 дана од дана сазнања, у писаној форми. 

 

Члан 18. 

 У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има 

право, након уредног обавештења Продавца, да: 

- Захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног 

квалитета робе и накнаду штете због задоцњења; 

- Тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност робе на 

тржишту у часу закључења уговора; 

- Да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду штете 

због неиспуњења; 

- Да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно 

другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима и накнаду штете због 

неуредног испуњења. 

 

XI   ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 19. 

 Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 

избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који 

ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно 

или делимично извршење (виша сила). 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 3 дана. 

 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као 

виша сила. 

 

Члан 20. 

 Наступање околности из претходног члана овог Уговора, продужиће рок за извршење 

уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 
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 Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 

раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

 

XII  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 22. 

 Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 

обезбеђења: 

- регистрована сопствена меница по виђењу, са меничним овлашћењем, овереним и попуњеним 

у износу од 10% вредности добара из члана 2. овог уговора, за сваку партију посебно. 

 

XIII  РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза, друге уговорне стране, може 

захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе употпуности и благовремено 

извршила. 

 Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана. 

 

XIV  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 24. 

 Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је 

дат у писаном облику. 

 

XV  ПРИМЕНА ЗОО 

Члан 25. 

 На сва питања која нису регулисана Уговором, примењује се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

XVI   СПОРОВИ 

Члан 26. 

 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају 

споразумно, а у случају да то није могуће, стварно и месно надлежан суд. 

 

XVII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 ПРОДАВАЦ        ЗА КУПЦА 

              Директор                                                Директор  

                 Марта Такач, мастер. инж.шум. 

 

    ______________________                                                              ______________________ 
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V   У осталом делу конкурсна документација бр. 349/2 , за јавну набавку добара – рибе и 

рибља млађ 2016.  год. -  по партијама, покренут Одлуком директора Јавног предузећа број 

349 од 23.03.2016. , која је  мењана Одлуком о измени Одлуке о покретању поступка број 349/1 

од 05.04.2016., по позиву за подношење понуда број бр.30/16., која се спроводи у отвореном 

поступку,  се не мења, а како је ова измена извршена пре истека рока из чл. 63 ст. 5 Закона о 

јавним набавкама, рок за подношење понуда,  одређен у конкурсној документацији 

(23.05.2016. године до 10,00 часова),  се неће продужавати. 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                         Биљана Латић, дипл.биолог. 

                  ________________________ 


