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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: 913-3 

Дана:08.04.2015. год. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) 

Комисија за спровођење отвореног поступка, за јавну набавку добара: Бетонско гвожђе -

арматура за 2015. год. по позиву за подношење понуда бр. 21, објављеног на порталу јавних 

набавки и инертнет страници ЈП “Војводинашуме” дана 02.04.2015. године, сходно својим 

овлашћењима благовремено доноси 

 

 

 

 

О Д Л У К У   

О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 

 

 МЕЊА СЕ конкурсна документација бр. 913-1 од 02.04.2015.г.  за отворени поступак 

јавне набавке добара – Бетонско гвожђе-арматура за 2015. г., покренута Одлуком директора 

Јавног предузећа број 913 од 02.03.2015.г., и то: Образац понуде –Прилог бр. 6, Модел уговора 

–Прилог бр.7 и Образац структуре цене –Прилог бр.8, у делу који се односи на количину 

добара која се набавља за Партију 2- бетонско гвожђе-арматура за ШГ „Сомбор“ Сомбор, 

обзиром на то да је омашком у конкурсну документацију унета количина „44.4000 кг“ а ттреба 

да стоји „44.400 кг“, на следећи начин: 

 

 I   У прилогу бр.6 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1-4, на страни 18 

конкурсне документације, у табеларном делу за Партију 2- Бетонско гвожђе-арматура за ШГ 

Сомбор, мења се део који се односи на количину која се набавља, тако да се бришу речи 

„44.4000 кг “ и замењују речима „44.400 кг“, у осталом делу образац понуде се не мења. 

 

 Понуђачи су дужни да преузму измењени образац понуде- Прилог број 6, и да 

понуду сачине на измењеном образцу, који сада гласи: 
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 ПРИЛОГ бр. 6- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ПАРТИЈА БР:1-4 

ПОНУДА бр. ________________________ од ____________________ 2015. године;   

за јавну набавку  ДОБАРА:  Бетонско гвожђе-арматура ЗА 2015. год. број ЈН-21/15,  у отвореном  

поступку јавне набаваке по позиву за подношење понуде бр. 21,  објављеном  дана 01.04.2015. године 

на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца ЈП ''Војводинашуме'' 

Петроварадин, као на Порталу службених гласила РС и базе података. 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ  

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника ) 

(а)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ______________________ 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: _____________________ 

 

-Рок важења понуде износи __________ дана (минимално 30 дана) од дана јавног отварања понуда. 

 

- Рок плаћања је до _________(мин.30-макс.45 дана) , а по пријему фактуре односно рачуна. 

- Место и начин испоруке: према диспозицији купца. 

- Период испоруке: једнократно за партије 1,3 и 4, а за партију 2 у роковима одређеним у Прилогу бр.3 

              Место и датум                                                                                     ПОНУЂАЧ 

___________________________                      М.П.                           _______________________ 

               

                          

            

 

 

Пар

тија 
Предмет набавке 

Јед-

мере 
Количине 

Јед.цена 

дин/ кг  без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

дин/кг 

 са ПДВ-ом 

Укупна цена 

дин.  

без ПДВ-а 

Укупна 

цена дин.   

са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6(3*4) 7(3*5) 

1. 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„С.Митровица 
kg 

5.000 kg 

Ø 6,00 mm 
        

2. 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Сомбор“  
kg 

44.400 kg 

Ø 6,00 mm 
        

3. 

 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Н.Сад“ 
kg 

200 kg 

Ø 6,00 mm 
        

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Н.Сад“ 
kg 

4.000 kg 

Ø 8,00 mm 
    

4. 

 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Банат“ Панчево 
kg 

50 kg 

Ø 6,00 mm 
    

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Банат“ Панчево 
kg 

25 kg 

Ø10,00 mm 
    

У К У П Н О      
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II У прилогу бр.7 – МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ, на страни 22 конкурсне 

документације, у табеларном делу за Партију 2- Бетонско гвожђе-арматура за ШГ Сомбор, 

мења се део који се односи на количину која се набавља, тако да се бришу речи „44.4000 кг “ и 

замењују речима „44.400 кг“, у осталом делу Модел уговора се не мења. 

  

 Понуђачи су дужни да преузму измењени образац Модела уговора о купопродаји- 

Прилог број 7, и да понуду сачине на измењеном образцу, који сада гласи: 

 
ПРИЛОГ бр. 7 - МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће делимично  извршење 

набавке поверити подизвођачу, дужан је да у моделу уговора,  наведе назив подизвођача и део испоруке 

добара који му поверава. У случају заједничке понуде, сваки члан групе понуђача је у обавези да 

попуњени модел уговора овери и потпише. 

 

ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, 

Прерадовићева 2 

Број: 

Датум: 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 

     Закључен у Петроварадину, дана _________________ 2015. године између 

 

 I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1.ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2.,  

МБ:08762198, ПИБ: 101636567, бр.рачуна: 205-601-31 Комерцијална банка ад Београд, које 

заступа в.д. директора Марта Такач, маст.инж.шум. (у даљем тексту: КУПАЦ) с једне стране и 

 

2.__________________________________________________, МБ ________________, ПИБ 

____________________, бр. рачуна ______________ ________________  банка, које заступа 

__________________________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ) с друге стране, 

о следећем: 

 

 

 II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

 

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 складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама и отвореног поступка за јавну набавку добара: бетонско гвожђе-арматура за 2015. годину, 

покренутог одлуком директора бр. 913 од 02.03.2015. год. по позиву за подношење понуда бр. 21, 

објављеном на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца дана 02.04.2015. годину. 

Понуда понуђача бр. ___________ од ___________ чини саставни део овог уговора.   

 

 

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је набавка добара: бетонско гвожђе-арматура за 2015. годину, за потребе 

Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин и то: 
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Укупна вредност уговора ___________дин без ПДВ-а. 

Исказане цене су без ПДВ-а и фиксне су до реализације уговора. 

У ценама из става 1. садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе, трошкови 

амбалаже, трошкови. средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови и др). 

 

III   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од _____ (мин. 30, макс. 45 дана) дана од дана 

настанка дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном испоруке робе. 

 

Члан 4. 

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

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

 

Члан 5. 

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

 

IV  НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

 

Члан 6. 

 Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним средствима, о свом 

трошку сагласно чл. 2 ст.3 овог уговора. 

 

Члан 7. 

 Роба се испоручује франко складиште огранака Купца, на бази диспозиција. 

 

 

Број 

партије Предмет набавке 
Јед. 

мере 
Количина 

Јед. цена 

дин./кг, 

 без ПДВ-а 

Јед.цена 

дин./кг, 

са ПДВ-ом 

Укупна цена  

дин. без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 6 (3*4) 

1. 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ  

„С. Митровица“ 
кг 

5.000 кг 

Ø 6,00 mm 
      

2. 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Сомбор“ 
кг 

44.400 кг 

Ø 6,00 mm 

       

3. 

 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Н.Сад“ 
кг 

200 кг 

Ø 6,00 mm 

       

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Н.Сад“ 
кг 

4.000 кг 

Ø 8,00 mm 

    

4. 

 

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Банат“ Панчево 
кг 

50 кг 

Ø 6,00 mm 
   

Бетонско гвожђе-

арматура ШГ 

„Н.Сад“ 
кг 

25 кг 

Ø10,00 mm 
   

 
УКУПНО: 
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 Купац је обавезан да достави Продавцу списак и адресе објекта које Продавац треба да снабдева 

са робом, те је обавезан да о свакој насталој промени извести Продавца у року од 3 дана пре промене. 

Члан 8. 

 Продавац се обавезује да ће уговорену количину робе испоручити Купцу, у року од 5 дана од 

дана закључења уговора, једнократнм испоруком за партије 1,3 и 4, а за партију 2 у роковима 

одређеним у Прилогу бр.3. 

 Продавац се обавезује да ће најкасније у року од 5 дана од момента пријема наруџбине 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, а максимално 5% 

вредности неиспорученог дела робе. 

 

VI  ПРЕЛАЗ РИЗИКА 

Члан 10. 

 Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење робе до предаје 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 домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

– потврда о квалитету и атестима достављеним уз понуду Продавца. 

            Продавац је дужан да уз сваку испоруку робе по овом уговору, купцу достави                                                                    

уверење о квалитету које је у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде. 

 

Члан 14. 

 Продавац одговара за уговорени квалитет производа. 

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

неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца. 

 

IX    КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ 

 

Члан 15. 

 Квантитивни пријем робе врши се приликом истовара робе у складишту Купца, а уз присутно 

представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити 

сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 8 дана. 
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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, са правом да узорке производа из било 

које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

 У случају када независна специјализована институција утвди одструпање од уговореног 

квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца. 

 О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца у року од 3 дана од 

дана сазнања, у писаној форми. 

 

Члан 18. 

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

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета 

робе, и накнаду штете због задоцњења; 

2. тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност робе на 

тржишту у часу закључења уговора; 

3. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду штете због 

неиспуњења; 

4. 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 24 часа. 

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

саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ратног или ванредног стања и други 

случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

 

Члан 20. 

 Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за 

време које по свом трајању одговара вишој сили. 

 Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине 

уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

 

` XII  РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

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

извршила. 

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

 

Члан 22. 

 Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 

обезбеђења: 

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

попуњеним у износу од 10% вредности  добара из члана 2. овог уговора. 

 

XIV   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 23. 

 Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 

писаном облику. 

 

XV  ПРИМЕНА ЗОО 

Члан 24. 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

XVI  СПОРОВИ 

Члан 25. 

 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а 

у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

 

XVII  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

 

Члан 26. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

XVIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

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

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА 

 

 

_____________________ 

 

                 МП     

             ЗА КУПЦА 

           В. Д. Директора 

 

       __________________  

   Марта Такач, маст.инж.шум. 
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III  У прилогу бр.8 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, на страни 27 конкурсне 

документације, у табеларном делу за Партију 2- Бетонско гвожђе-арматура за ШГ Сомбор, 

мења се део који се односи на количину која се набавља, тако да се бришу речи „44.4000 кг“ и 

замењују речима „44.400 кг“, у осталом делу Модел уговора се не мења. 

  

 Понуђачи су дужни да преузму измењени образац Структуре цене- Прилог број 8, и 

да понуду сачине на измењеном образцу, који сада гласи: 

 

 
ПРИЛОГ бр. 8  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

   
 

Парт. 
бр. Предмет набавке 

Јед.

мер количине 

Јед.цена 

дин/кг без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

дин./кг 

 са ПДВ-ом 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

дин.  са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6(3*4) 7(3*5) 

1. Бетонско 

гвожђе-арматура 

ШГ 

„С.Митровица 

кг 
5.000 кг 

Ø 6,00 mm 

        

2. Бетонско 

гвожђе-арматура 

ШГ „Сомбор“ 
кг 

44.400 кг 

Ø 6,00 mm 

         

3 Бетонско 

гвожђе-арматура 

ШГ „Н.Сад“ 
кг 

200 кг 

Ø 6,00 mm 

         

Бетонско 

гвожђе-арматура 

ШГ „Н.Сад“ 
кг 

4.000 кг 

Ø 8,00 mm 

     

 
4. 

Бетонско 

гвожђе-арматура 

ШГ „Н.Сад“ 
кг 

50 кг 

Ø 6,00 mm 
    

Бетонско 

гвожђе-арматура 

ШГ „Н.Сад“ 
кг 

25 кг 

Ø10,00 mm 
    

 
    УКУПНО: 

 
 

    

     

 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, према упутству за сачињавање понуде. 

Цена је фиксна до извршења уговора 

     

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити обрразац структуре цене. 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

___________________ 
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Остали делови конкурсне документације бр. 913-1 , за јавну набавку добара: Бетонско гвожђе-

арматура за 2015. год. покренута Одлуком директора ЈП број 913 од 02.03.2015. год. остају 

неизмењени. 

 

 

II  Наведене измене и допуне конкурсне документације одмах се уграђују у интегрални текст 

конкурсне документације, а ова одлука се објављује одмах на порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца 

 

III Обзиром да се наведене измене и допуне врше у року дужем од 8 (осам) дана пре истека 

рока за подношење понуда, рок за подношење понуда одређен у конкурсној документацији за 

дан 04.05.2015. године до 10,00 часова , остаје неизмењен.  

 

 

 

 

 

                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                     Милан Петричевић, дипл.инж.шум. 

                  ________________________ 


