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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
УСЛУГА, У  ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ: 

 

- УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019. год. (II)- 

 
Редни број јавне набавке: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позив за подношење понуда број 60 објављен је 08.08.2019. године на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца, као и на Порталу службених 
гласила РС и базе прописа. 
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Ова КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА припремљена је на основу чл. 32. и 61. Закона о 
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Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1001 од 06.08.2019.године.  
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 
Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин  
Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2.   
Интернет страница наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs 

Остали подаци о наручиоцу: 
ПИБ: 101636567 
Матични број: 08762198 
Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка АД Београд 
Шифра делатности: 0210 – Гајење шума и остале шумарске делатности 
Број регистровања за ПДВ: 132716493 
Телефон: 021/431-144  Телефакс: 021/431-144 
 

1.2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

1.3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 60 су: УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019. год. 
(II) (услуге на припреми производње у шумарству, услуге на гајењу, заштити и 
уређивању шума, услуге у расадничкој производњи и заштићеним природним 
добрима и др.) према спецификацији наведеној у глави 3. Конкурсне документације 
под насловом ,,Техничке карактеристике,,. 

 
1.4. Циљ поступка 

 
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор 
ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. 
 

1.5. Контакт особе  - радним даном (понедељак-петак) од 07 до 15 часова 
 

Божана Ђорђевић, дипл.инж.шум. -  телефон 025/463-111 (стручна питања) 

Милана Пикулић, дипл.правник 025/463-118 (правна питања) 

 

http://www.vojvodinasume.rs/
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1.6. Пропратни образац 
 

(образац попунити и залепити на коверту/кутију – или га дословно преписати на 
коверат/кутију и попунити) 

 

датум и сат подношења: __________________________________ 
(попуњава Писарница код наручиоца)  
 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА,  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ: 

 
- УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019.год. (II) 

 
РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 60 

 
ЗА ПАРТИЈУ/Е број:   ______________________________________ 

( уписати бројеве партија за које се подноси понуда) 
 

НАРУЧИЛАЦ:  
 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“  ПЕТРОВАРАДИН 
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2  
 
ПОНУЂАЧ:  
 
назив: ________________________________________________________________ 
 
адреса: _______________________________________________________________ 
 
број телефона: ______________________  
 
број телефакса: ______________________  
 
електронска адреса: ______________________  
 
име и презиме лица за контакт: ______________________.  
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1.7. Право учешћа 
 

        Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка 
лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а 
испуњеност услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за 
доказивање испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији. 
 

1.8. Припремање понуде 
 

         Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном 
документацијом и морају да доказују да понуђачи испуњавају све законом и 
подзаконским актима прописане услове за учешће у поступку јавне набавке, а на 
основу објављеног позива за подношење понуда. 
 

1.9. Подношење понуде 
 

Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, 
Прерадовићева 2 примљена до 26.08.2019. године, најкасније до 09,30 часова.  
 
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:  
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин 
 
Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији 
залепљеним обрасцем из поглавља 1.6. Пропратни образац, или дословно 
преписаним. 
 
Понуде које нису примљене код наручиоца до 26.08.2019. године, до 09,30 часова, 
поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим. 
 
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су 
неблаговремено поднете. 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси за једну, више или 
за све партије. 
 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен у поглављу 5.4. ове конкурсне документације. 
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1.10. Отварање понуда 
 

Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 26.08.2019. 
године у 10,00 часова у просторијама ЈП «Војводинашуме» у Петроварадину, 
Прерадовићева 2. 
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 
Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања 
понуде. 
 

1.11. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски 
услови, у року до 25 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да уговор о 
јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 113 став 1 
Закона. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки, критеријум за избор 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ су УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА. 
Шифра из општег речника набавке: услуге у области пољопривреде, шумарства, 
хортикултуре, аквакултуре и пчеларства – 77000000; 
Јавна набавка је обликована по партијама и то:  
 

Редни 
број 
партије 

     Н А З И В  Количина 
 
 
 
 

 
Услуге на гајењу и уређивању шума (II) 

Норма 
дан  

1. 
Услуге на гајењу и уређивању шума – ШУ 
"Козара";  ШУ "Суботица" 3.000  

2. 
Услуге на гајењу и уређивању шума – ШУ 
"Оџаци" 500  

 
                 УКУПНО (партије 1-2): 3.500 

 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ је – најнижа понуђена цена. 
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3.ВРСТА УСЛУГА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА  УСЛУГА 

 

3.1. Врсте услуге (техничке спецификације): 
 

Радови на гајењу и заштити шума 
 
Припрема терена за обнављање шума (природна обнова, вештачка, поновно обнављање, чистине, 
мелиорације, ревитализација пожаришта) 

крчење подраста ручно 

сеча подраста 

сеча подраста са третирањем пањева хемијски 

сакупљање И спаљивање режијског остатка 

сакупљање И изношење режијског остатка 

тарупирање режијског остатка 

Третрирање пањева хемијски 

Сузбијање корова хербицидима 

Котличање багрема 

Повређивање жила багрема 

Сакупљање И износење неорганског отпада 

Санација терена после поплаве 

остало 

Припрема земљишта за обнављање шума (за природну обнову, вештачку обнову, поновно 
обнављање, чистине, мелиорације) 

Сакупљање, изношење И спаљивање жила 

остало 

Обнављање шума (природна обнова, вештачка обнова, поновно обнављање, попуњавање, чистине, 
мелиорације, ревитализација пожаришта) 

 Природна ( семена )  обнова Т.Л. 

Природна ( семена ) обнова четинара 

Вегетативна обнова багрема 

Вегетативна обнова – МЛ 

Остало 

- Сетвом семена 

 сетва жира сејачицом 

       Сетва жира сејачицом – остало 

сетва жира у бразду 

       Отварање 9разед код сетве жира 

       Сетва жира у бразду – остало 

сетва жира под мотику ( ашов ) 

       Сетва жира под мотику ( ашов ) – остало 

сетва жира омашке 

 сетва семена п. јасена 
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          сетва семена п. јасена у бразду 

          сетва семена п. јасена омашке 

сетва семена ам. Ораха 

сетва осталог шум. Семена  

              сетва осталог шум. Семена у бразду 

              сетва осталог шум. Семена омашке 

Остало 

Садњом садница 

Пошумљавање садњом садница тврдих лишћара 

 пошумљавање садњом садница храста  

     Садњом садница храста  - под ашов  

     Бушење рупа код садње садница храста 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње храста 

     Утовар садница код садње храста 

     Уношење хумуса за садњу храста 

     Уношење хидрогела код садње садница храста 

     Истовар садница код садње храста 

     Разношење садница код садње храста 

     Трапљење код садње садница храста 

     садња  садница храста 

     Чеповање садница храста 

     Поправка садње храста нагртањем земље 

прављење кочића 

пошумљавање садњом садница пољског јасена  

     Садњом садница пољског јасена  - под ашов  

     Бушење рупа код садње садница пољског јасена 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње пољског јасена 

     Утовар садница код садње пољског јасена 

     Уношење хумуса за садњу пољског јасена 

     Уношење хидрогела код садње садница пољског јасена 

     Истовар садница код садње пољског јасена 

     Разношење садница код садње пољског јасена 

     Трапљење код садње садница пољског јасена 

     садња  садница пољског јасена 

     Чеповање садница пољског јасена 

     Поправка садње пољског јасена нагртањем земље 

прављење кочића 

пошумљавање садњом садница багрема 

     Садњом садница багрема  - под ашов  

     Бушење рупа код садње садница багрема 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње багрема 

     Утовар садница код садње багрема 

     Уношење хумуса за садњу багрема 

     Уношење хидрогела код садње садница багрема 

     Истовар садница код садње багрема 

     Разношење садница код садње багрема 
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     Трапљење код садње садница багрема 

     садња  садница багрема 

     Чеповање садница багрема 

     Поправка садње багрема нагртањем земље 

прављење кочића 

пошумљавање садњом садница ОТЛ-а 

     Садњом садница ОТЛ  - под ашов  

     Бушење рупа код садње садница ОТЛ 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње ОТЛ 

     Утовар садница код садње ОТЛ 

     Уношење хумуса за садњу ОТЛ 

     Уношење хидрогела код садње садница ОТЛ 

     Истовар садница код садње ОТЛ 

     Разношење садница код садње ОТЛ 

     Трапљење код садње садница ОТЛ 

     садња  садница ОТЛ 

     Чеповање садница ОТЛ 

     Поправка садње ОТЛ нагртањем земље 

прављење кочића 

 Пошумљавање садњом садница МЛ 

пошумљавање садњом садница тополе –плитко 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње тополе плитко 

     Утовар садница код садње тополе плитко 

     Истовар садница код садње тополе плитко 

     Разношење садница код садње тополе плитко 

     Трапљење код садње садница тополе плитко 

     садња  садница тополе плитко 

     Чеповање садница тополе плитко 

     Поправка садње тополе плитко нагртањем земље 

прављење кочића 

пошумљавање садњом садница тополе –дубоко 

     Бушење рупа код садње садница тополе дубински 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње тополе дубински 

     Утовар садница код садње тополе дубински 

     Истовар садница код садње тополе дубински 

     Разношење садница код садње тополе дубински 

     Трапљење код садње садница тополе дубински 

     садња  садница тополе дубински 

     Чеповање садница тополе дубински 

     Поправка садње тополе дубински нагртањем земље 

прављење кочића 

пошумљавање садњом садница беле тополе 

     Бушење рупа код садње садница беле тополе 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње беле тополе 

     Утовар садница код садње беле тополе 
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     Истовар садница код садње беле тополе 

     Разношење садница код садње беле тополе 

     Трапљење код садње садница беле тополе 

     садња  садница беле тополе 

     Чеповање садница беле тополе 

     Поправка садње беле тополе нагртањем земље 

прављење кочића 

пошумљавање садњом садница врбе 

     Бушење рупа код садње садница врбе 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње врбе 

     Утовар садница код садње врбе 

     Истовар садница код садње врбе 

     Разношење садница код садње врбе 

     Трапљење код садње садница врбе 

     садња  садница врбе 

     Чеповање садница врбе 

     Поправка садње врбе нагртањем земље 

прављење кочића 

 пошумљавање садњом садница ОМЛ 

     Бушење рупа код садње садница ОМЛ 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње ОМЛ 

     Утовар садница код садње ОМЛ 

     Истовар садница код садње ОМЛ 

     Разношење садница код садње ОМЛ 

     Трапљење код садње садница ОМЛ 

     садња  садница ОМЛ 

     Чеповање садница ОМЛ 

     Поправка садње ОМЛ нагртањем земље 

прављење кочића 

 Пошумљавање садњом садница четинара 

     Садњом садница четинара  - под ашов  

     Бушење рупа код садње садница четинара 

     Чишћење рупа за класичну садњу 

     Размеравање земљишта код садње четинара 

     Утовар садница код садње четинара 

     Уношење хумуса за садњу четинара 

     Уношење хидрогела код садње садница четинара 

     Истовар садница код садње четинара 

     Разношење садница код садње четинара 

     Трапљење код садње садница четинара 

     садња  садница четинара 

     Чеповање садница четинара 

     Поправка садње четинара нагртањем земље 

прављење кочића 

Пошумљавање – остало 

Нега шума  

Окопавање садница 
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Сузбијање корова око садница механички 

Сузбијање корова око садница хемијски 

Сеча изданака И избојака 

Пинцирање избојака 

Исправљање садница 

Међуредно сузбијање корова хемијски 

Орезивање грана 

Осветљавање подмлатка ручно 

Осветљавање подмлатка хемијски 

Чишћење младика 

Остале мере неге 

Одрзавање семенске састојине 

Остале мере неге – остало 

Заштита шума  

Заштита од инсеката  

Заштита шума од губара 

Заштита од инсеката  - остало 

Заштита од биљних болести  

Заштита од глодара  

Заштита од дивљачи  

Постављање заједничке жичане ограде 

Постављање електричне ограде 

Одржавање заједничке жичане ограде 

Одржавање електричнне ограде 

Скидање заједничке жичане ограде 

Скидање електричнне ограде 

Постављање индивидуалне заштите садница 

Постављање индивидуалне заштите садница – остало 

Скидање индивидуалне заштите садница 

Уклањање повијуша 

Постављање ловних стабала 

Остали видови заштите шума 

Одржавање пп остало 

Остали радови 

Заливање садница 

Картирање подмлатка 

Картирање младика 

Копање трапа 

Остало 

 

Напомена:  Табела обухвата радове који се обављају ручно. 
 

 Радови на уређивању шума 
 

НАЗИВ 

Теренски радови-Катастарско ограничење 

Теренски радови-Издвајање одсека 

Теренски радови-Обележавање унутрашњих и спољних граница 
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Теренски радови-Делимичан премер 

Теренски радови-Тотални премер 

Теренски радови-Копање граничних канала 

 
Радови на припреми производње 
 

НАЗИВ 

Дознака стабла-Обележавање младика за чишћење 

Дознака стабла-Обележавање стабла будућности 

Дознака стабла-за проредне сече у ТЛ и четинарима 

Дознака стабла-за проредне сече у МЛ 

Дознака стабла-за санитарне сече у ТЛ и четинарима 

Дознака стабла-за санитарне сече у МЛ 

Дознака стабла-за чисте сече у ТЛ 

Дознака стабла-за чисте сече у МЛ 

Дознака стабла-за припремни сек 

Дознака стабла-за оплодни сек 

Дознака стабла-за завршни сек 

Дознака стабла-Тотални премер на влакама и у главној сечи 

Дознака стабла-Обнова дознаке 

Пројектовање влака и просека-Пројектовање влака у подмлатк 

Пројектовање влака и просека-Пројектовање влака у младику 

Пројектовање влака и просека-П.в. у средњедобним састојин. 

Пројектовање влака и просека-Пројектовање обраслих просека 

Пројектовање влака и просека-Обележавање секачких линија 

Одржавање просека и влака-Одржавање просека хемијски 

Одржавање просека и влака-Крчење обр.просека мот.чистачем 

Одрж.просека и влака-Крчење под.на влакама и чист. 

 Напомена:  Табела обухвата радове који се обављају ручно. 

Радови у семенарству и расадничарској  производњи 
НАЗИВ 

Ген.&семен.- Застита семенских објеката од инсеката 

Ген.&семен.- Застита семенских објеката од биљних болести 

Ген.&семен.- Застита семенских објеката од глодара 

Ген.&семен.- Застита семенских објеката од дивљаци 

Ген.&семен.- Медјуредна третирања хербицидима 

Ген.&семен.- Окопавање 

Ген.&семен.- Уклањање корова са моторним чистачем 

Ген.&семен.- Дјубрење 

Ген.&семен.- Заливање 

Ген.&семен.- Кресање грана 

 Ген.&семен.- Брање сисарица - са дубецих стабала 

Ген.&семен.- Брање сисарица - са оборених стабала 
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Ген.&семен.- Сакупљање плодова 

Ген.&семен.- Брање плодова 

Ген.&семен.- Тресење и сакупљање плодова 

Ген.&семен.- Привремено ускладистење 

Ген.&семен.- Третирање плодова хемијским средствима 

Ген.&семен.- Превртање плодова 

Ген.&семен.- Паковање плодова и пломбирање 

Ген.&семен.- Утовар плодова у транспортно средство 

Ген.&семен.- Природно сусење сисарица 

Ген.&семен.- Сусење и отварање сисарица 

Ген.&семен.- Истресање семена из сисарица 

Ген.&семен.- Одстрањивање крилца од семена 

Ген.&семен.- Одстрањивање стурог и остеценог семена 

Ген.&семен.- Калибрирање 

Ген.&семен.- Пилирање 

Ген.&семен.- Застита хемијским средствима 

Ген.&семен.- Паковање и пломбирање семена 

Ген.&семен.- Утовар семена у транспортна возила 

Кл.мет-пикирање-стартно ђубрење вештачким ђубривом, ручно 

Кл.мет-пикирање-дјубрење земљиста природним ђубривом 

Кл.мет.-пикирање -прихрањивање вештачким ђубривом: растурање и затрпавање 

Кл.мет-пикирање-монтирање односно демонтирање цеви система за заливање 

Кл.мет-пикирање-третирање корова селективним хербицидом (РАТ) 

Кл.мет-пикирање-прскање кор.између редова сад. тот. херб.(рад са стит.)-(РАТ) 

Кл.мет-пикирање-третирање садница фунгицидима и инсектицидима (РАТ) 

Кл.мет-пикирање-вађење садница вибро-плугом  (трактором снаге око 35КW) 

Кл.мет-пикирање- утовар садница 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-заст.садн.хем.сред-прск.вин.п 

Кл.мет.-сетва-сејанци на гред.-монтирање одн. Демонтирање цеви система за заливање 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-третирање корова селективним хербицидом (РАТ) 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-прскање корова између редова сад.тот.херб.(РАТ) 

Кл.мет.-сетва-сејанци на гред.-третирање садница фунгицидима и инсектицидима (РАТ) 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-превоз, разношење цеви заливног сис. и заливање сад. 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја - припр. леја, избац.земљ.,пр.супст.,трет.хем.срд. 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-припр.семена, сетва, покрив.хумусом, ваљање 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-покривање леја сламом, папрати (са прен.мат.) 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-третирање стаза хем.сред.руц.прскалицом 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-риљ.асовом дуб20-30цм-пов.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-риљ.асовом дуб20-30цм-неп.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-риљ.асовом дуб40-50цм-пов.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-риљ.асовом дуб40-50цм-неп.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-прекоп.земљ.мотиком-пов.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-прекоп.земљ.мотиком-неп.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-копање,ф.усит.равн-пов.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-копање,ф.усит.равн-неп.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-израда леја и табли-пов.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-израда леја и табли-неп.усл 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-прављ.гредица,брада,стаза 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-дезинф.земљиста-вин.прскал 
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Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-дезинф.земљиста-кантом 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-сетва семена - лисцари 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-сетва семена - цетин. 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-засењивање-ПВЦ мрезе 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-засењивање-трске 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-засењивање-дрвене летве 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-скидање засењ.-ПВЦ 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-скидање засењ.-трске 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-старт.дјубрење.в.дј.-руцно 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-дјубрење прир.дјубр. 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-прихрањивање в.дј. 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-плев.прасењ-јако закоров.зем 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-плев.прасењ-сред.закоров.зем 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-плевљење без прасења 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-потсец.зила асовом - 1 год.сад 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-потсец.зила асовом - 2 год.сад 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-вађење 1 и 2 год.сад. четин./клас.,бројање-руч.алат 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-вађење сад.тврд.лишћ. 1г/клас.,број.-руч.алат 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-вађење сад.тврд.лишћ. 2г/клас.,број.-руч.алат 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-вадј.сад.багр.орез.жила/клас.,број.-руч.алат,1год 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.-вадј.сад.багр.орез.жила/клас.,број.-руч.алат,2год 

Кл.мет-сетва-сејанци на гред.- утовар садница 

Кл.мет-сетва-сејанци на гед.-вадј.сад.баг.орез.жила/клас.,број.-клас.,везив. 

Кл.мет-сетва-сејанци на гед.-вадј.сад.баг.орез.жила/клас.,број.-клас.,везив. 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-плевљење ручно-јако закоровљено земљиште 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-плевљење ручно-средње закоровљено земљиште 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-плевљење ручно-слабо закоровљено земљиште 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-постав. скидање засењив.до 30м ПВЦ мреже 

Кл.мет-сетва-сеј. из Дунеман леја-постав. скидање засењив.до 30м трске 

Кл.мет.сетва-сеј. из Дунеман леја-постав.скидање засењив. до 30м-дрв.летве 

Кл.мет-пикирање-израда леја и табли-повољни услови (песковито и влажно земљиште) 

Кл.мет-пикирање-израда леја и табли-неповољни услови (земљиште збијено,тврдо) 

Кл.мет-пикирање-садња садница 1 и 2 год. старе/пикирање-четинари 

Кл.мет-пикирање-садња садница 1 и 2 год. старе/пикирање-лишћари 

Кл.мет-пикирање-окопавање 1-2 г. садн. без медјуред.ротофрез.-зем.јако закоров. 

Кл.мет-пикирање-окопавање 1-2 г. садн. без медјуред.ротофрез.-зем.средње закоров. 

Кл.мет-пикирање-окопавање 1-2 г. садн. са медјуред. ротофрез.-зем.јако закоров. 

Кл.мет-пикирање-окопавање 1-2 г. садн. Са медјуред. ротофрез.-зем.средње закоров. 

Кл.мет-пикирање-вађење садница четин. 3-4г./клас.,број...-ручним алатом 

Кл.мет-пикирање-вађење садница четин. 3-4г./клас.,број...-иза вибро плуга 

Конт.мет-контејнери-чишћење, прање и дезинфекција контејнера 

Конт.мет-саксија-чишћење, прање и дезинфекција саксија 

Конт.мет-контејнери-припрема супст.просеј,мес. Дјуб. И дотурање до места пуње. 

Конт.мет-саксија-припрема супст.просеј,мес. Дјуб. И дотурање до места пуње. 

Конт.мет-контејнери-ручно пуњење контејнера са складиштењем 

Конт.мет-саксија-ручно пуњење саксија са пресађивањем садница 

Конт.мет-саксија-преношење саксија на место узгоја са слагањем 

Конт.мет-саксија-израда леја 

Конт.мет-контејнери-ручно пуњење контејнера без складиштења 



Page 17 of 71 
 

Конт.мет-контејнери-сетва семена у контејнере ручно 

Конт.мет-контејнери-преносење контејнера на место узгоја 

Конт.мет-контејнери-ручно заливање кантом од 6 л са ружом и припремом раствора 

Конт.мет-контејнери-третирање хем.стед. Леђном вин.прскалицом са припр.раст. 

Конт.мет-саксије-третирање хем.стед. Леђном вин.прскалицом са припр.раст. 

Конт.мет-контејнери-редуцирање садница са плевљењем 

Конт.мет-саксије-редуцирање садница са плевљењем 

Конт.мет-контејнери-прихрањ.теч.ђубр.руч. Кантом од 6л са ружом уз прип.рас. 

Конт.мет-контејнери-ручно прихрањивање веш.ђуб. у гран. са заливањем водом 

Конт.мет-контејнери-комплетирање садница у контејнерима 

Конт.мет-контејнери-постављање и скидање засене на висини на 2,1 до 2,5м 

Конт.мет-саксије-постављање и скидање засене на висини на 2,1 до 2,5м 

Конте.мет-контејнери-преношење до 50м контејнера и утовар у камионе 

Конте.мет-саксије-преношење до 50м контејнера и утовар у камионе 

Конт.мет-нисула-припр.супст.просеј.мешање ђуб. и дотурање до места пуње. 

Конт.мет-нисула-ролована садница са припремљеним супстратом 

Конт.мет-нисула-преносење Нисуле на место узгоја 

Конт.мет.нисула-ручно заливање кантом од 6л са ружом и припремом раствора 

Конт.мет-нисула-трет.хем.сред. леђном виноград. Прскалицом са припремом раств. 

Конт.мет-нисул-прихрањ. течним ђуб. руч. кантом од 6л са ружом уз припре.рас. 

Конт.мет-нисула-прихрањ.вешт. ђуб. преко сист. за заливње уз припре. раств. 

Конт.мет.-нисула-ручно прихрањ. веш. ђуб.у гранулама са заливањем водом 

Конт.мет-нисула-преносење до 50м нисуле и утовар у камионе 

Вег-разм-Сеча избојака за производњу резница ручним алатом инд. рад старост 1г 

Вег.разм.-Сакупљање, бројање, везивање  и трапљење снопова 

Вег.разм.-Сеча избојака за произв.резница моторним чистачима старост 2-3г 

Вег.разм.-Резање, бројање, везивање и трапљење резница 

Вег.разм.-Резање, бројање, прикраћивање жила, везивање и трапљење корењака 

Вег.разм.-Квашење резнице пре садње у текућој води или базену ручно 

Вег.разм.-Дезинфекција резница пре садње умакањем у фунгицидно средство 

Вег.разм.-Пикирање резница,орг.форма, прибор канап или жица са обележавањем растојања резница 

Вег.разм-Окопа.садн.у ожилишту после међуредне механичке обраде земљиште јако закоровљено 
старост 1/1 

Вег.разм-Окоп.садн. у ожилишту после међуредне механичке обраде земљиште слабо закоровљено 
старост 1/1 

Вег.разм-Окоп.садн. у ожилишту после међуредне механичке обраде земљиште јако закоровљено 
старост 1/2 

Вег.разм. садн. у ожилишту после међуредне механичке обраде земљиште слабо закоровљено старост 
1/2 

Вег.разм. Окопавање матичњака 

Вег.разм-Прихрањивање садница минералним дјубривом руцно 

Вег.разм-Превоз и растурање стајњака 

Вег.разм.-Уклањање сувишних изданака ожиљеница , избор најбољег-ручно 

Вег.разм.-Уклањање сувишних изданака у растилишту, избор најбољег-ручно 

Вег.разм-Уклањање сувишних изданака у матичњаку са избором 2-3 избојка 

Вег.разм-Закид.зап. и крес.постр.гр. тополе 1. пут у току вег. (висина 1м) старост 1/1 

Вег-разм-Закид.зап. и крес.постр.гр. тополе 1. пут у  току вег. (висина 1м) старост 1/2 

Вег.-разм-Закид.зап. и крес.постр.гр. тополе 1.пут у  току вег. (висина 1м) старост 3г 

Вег.-разм-Закид. пупољака испод вегетационог пршљена пре кретања вегетације ст 2г 

Вег.разм.-Закид.зап. и крес.постр.гр. тополе 1. пут у току вег. (висина 1-2м) 
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Вег-разм-Закид зап. и крес.постр. гр. тополе 1. пут у току вег. (висина 2-3м) 

Вег.разм.-Закид.зап. и крес.постр. гр. тополе 1. пут у току вег. (висина 3-4м) 

Вег.разм.-Закид.зап. и крес.постр. гр. тополе старости 2/2 

Вег.разм.-Закид.зап.крес.постр.гр.врбе, изношење грања, саднице  висинедо 1м 

Вег.разм.-Закид.зап.крес.постр.гр.врбе, изношење грања, саднице висине преко 1м 

Вег.разм.-Закид.зап.крес.постр.гр.врбе, изношење грања, само један пут 

Вег.разм.-Залив.расадника:монтирање,демонт. цеви 2 сата без прекида 

Вег.разм.-Залив.расадника:монтирање,демонт. цеви 3-4 сата без прекида 

Вег.разм.-Обележавање дубине садње садница за нормалну садњу (масном бојом) 

Вег.разм-Вадјење садница руцним алатом-старост 1 година 

Вег.разм-Вадјење садница руцним алатом-старост 2 године 

Вег.разм-Вадјење садница руцним алатом-старост 3 године 

Вег.разм-Вадјење садница иза плуга-старост 1 година 

Вег.разм-Вадјење садница иза плуга-старост 2 године 

Вег.разм-Вадјење садница иза плуга-старост 3 године 

Вег.разм-Орезивање жила и грана на извађеним сад.гр. делим. орез. пре вађења-ст. 1г 

Вег.разм.-Орезив.жила и грана на извађеним сад.гр. делим. орез. пре вађења, ст 2-3г 

Вег.разм.-Орезивање жила и грана на извађеним сад.гр. нису орез. пре вађења-ст. 1г 

Вег.разм.-Орезивање жила и грана на извађеним сад.гр. нису орез. пре вађења-ст. 2-3г ст. 2-3г 

Вег-разм-Бројање, класирање, паковање и трапљење садница ст. 1г 

Вег.разм.-Бројање, класирање, паковање  и трапљење садница ст. 2г 

Вег.разм.-Бројање,класирање,паковање  и трапљење садница ст. 3г 

Вег.разм-Трапљење садница-старост 1 година 

Вег.разм-Трапљење садница-старост 2 године 

Вег.разм-Трапљење садница-старост 3 године 

Вег.разм-Вађење садница из трапа са утоваром у приколицу старост 1г 

Вег.разм.-Вађење садница из трапа са утоваром у приколицу ст.арост 2-3г 

Вег.разм.-Вађење садница из трапа са утоваром у приколцу мотке за дуб. садњу 

Вег.разм.-Прскање извађених сад.дезинф.средствима (леђном прскалицом) ст. 1г 

Вег.разм.-Прскање извађених сад.дезинф. средствима ( леђном прскалицом) ст. 2-3г 

Вег.разм.-Вађење садница тополе плугом, 99КW старост садница 1г 

Вег.разм.-Вађење садница тополе плугом, 99КW старост садница 2-3г 

Вег.разм.-Заштита садница хемијским средствима 

Вег.разм-Хем. Заштита садница - уништавање корова хербицидима међуредно употребом штитника 

Вег.разм.-Хем. Заштита садница- биљне болести 

Вег.разм.Хем. Заштита садница - штетни инсекти у шумарству 

Вег.разм.-Хем. Заштита садница - фолијарна прихрана 

Вег.разм.-Сечење садница врбе тестером старост 1г 

Вег.разм.-Сечење садница врбе тестером старост 2-3г 

Вег.разм.-Сакупљање, утовар и изношење грања и корења топола 

Вег.разм.-Сакупљање, утовар и изношење грања и корења врба 

Хортикултурне услуге - озелењавање 

Хортикултурне услуге - одржавање зелених површина 

Хоерикултурне услуге-одржавање парк шума 

Одржавање неактивне површине 

Одржавање ограде расадника 

 Напомена:  Табела обухвата радове који се обављају ручно. 
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Радови у заштићеним природним добрима 
НАЗИВ 

Заштицена добра - уредј.хран.пој.и осм. 

Заштицена добра - садња биља за прехрану 

Заштицена добра - заштита од болести 

Заштицена добра - противпожарне пруге 

Заштицена добра - гајење и нега флоре и вегетације 

Заштицена добра - флора и вегетација - посебне мере 

Заштицена добра - клупе, столови, осматрацнице 

Заштицена добра - видиковци 

Заштицена добра - стазе 

Заштицена добра - ограде 

Заштицена добра - друге мере уредјивања ЗПД 

Заштицена добра - постављање табли 

Заштицена добра - одржавање граница 

Заштицена добра - постављање информативних табли 

Заштицена добра - санације последица ел.непогода 

Заштицена добра - кошење ливада 

 Напомена:  Табела обухвата радове који се обављају ручно. 

 

3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања квалитета услуга 
 

3.2.1.Утврђивање норме 

Норма по којој ће услуге бити обрачунате утврђује се свакодневно пре почетка 
вршења услуга, према условима рада на терену,у складу са важећим нормама које се 
примењују у ЈП „Војводинашуме“. 

Важеће норме према којима ће се обрачунавати услуге током трајања уговора су 
скениране и снимљене (нарезане) на CD због обимности података и могу се добити 
путем поште или се могу лично преузети на адреси понуђача у Петроварадину у 
форми ,,CD,,-а. Понуђач је дужан упознати се са важећим нормама које примењује 
Наручилац, пре подношења понуде, обзиром да ће се исте примењивати током 
трајања уговора. 

За тачност утврђене норме одговорни су референти који утврђују норму,надлежни 
за конкретне услуге на пословима гајења и заштите, уређивања, припреме 
производње, радова у расадничкој производњи и радова у заштићеним 
природним добрима, у шумској управи где се услуге врше, што потврђују својим 
потписом на ,,дневној евиденцији,, извршених услуга. 
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3.2.2. Утврђивање извршених услуга - ,,дневна евиденција,, 
 
Након извршених радова (по услугама), према нормама које утврде референти 
надлежни за конкретне услуге на пословима гајења и заштите, уређивања, припреме 
производње, радова у расадничкој производњи и радова у заштићеним природним 
добрима,у шумској управи на дневном нивоу, врсту, количину и квалитет извршених 
радова утврђује лице у шумској управи код Наручиоца задужено за послове који су 
предмет јавне набавкеи то: бројањем, мерењем или другим одговарајућим 
методама, уз присуству извођача услуга или овлашћеног лица извођача услуга (којег 
је извођач дужан да писмено именује пре почетка вршења услуга), сагласно 
правилима шумарске струке и важећим стандардима о чему се сачињава ,,дневна 
евиденција,, извршених услуга. 
 
Извођач услуга или овлашћено лице извођача услуга у обавези је да 
потпише,,дневну евиденцију,, извршених услуга у смислу потврде врсте, количине и 
квалитета извршених услуга.  
Од стране наручиоца ,,дневну евиденцију,, извршених услуга у смислу потврде врсте, 
количине и квалитета извршених услуга потписује лице у шумској управи код 
Наручиоца задужено за послове који су предмет јавне набавке. 
 

3.2.3. Записник о извршеним услугама 
 
Записник се сачињава по врсти услуга (нпр.услуга свих извршених радова на 
припреми производње) последњег радног дана у месецу, на основу свих дневних 
евиденција извршених услуга за месец у коме се записник сачињава.  
 
Записник садржи врсту услуге,норму, количину и вредност обављених услуга, а  
потписују га: 
-Референт који утврђује норму (надлежан за конкретне услуге на пословима гајења 
и заштите, уређивања, припреме производње, радова у расадничкој производњи и 
радова у заштићеним природним добрима); 
- Шеф шумске управе у којој се услуге врше;  
- Извођач услуга. 
 
Записник се сачињава и потписује у 3 примерка, од којих 1 примерак задржава 
Наручилац, а два примерка задржава Извођач услуга. Записник представља 
рекапитулацију свих извршених радова за одређену врсту услуга за месец за који се 
сачињава Записник.  
Записник се израђује по шумским управама. На основу записника Извођач услуга 
издаје фактуру при чему Записник представља прилог фактури.   
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3.3. Датум ступања на снагу уговора, време трајања уговора и динамика 
вршења услуга 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране. 
 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА на гајењу и уређивању шума је годину дана, рачунајући 
од дана закључења уговора. Уговор се сматра закљученим  када га потпишу обе 
уговорне стране. 
Време трајања уговора на гајењу и уређивању шума може бити продужено дуже од 
годину дана од дана закључења, услед наступања објективних околности које се 
нису могле предвидети или дејства више силе, у случају када уговорене количине 
услуга нису у целости извршене, без промене укупне вредности уговора, а у складу са 
Законом о јавним набавкама, у ком случају се сагласношћу воља уговорних страна 
може закључити Анекс овог уговора.  
НЕДЕЉНА ДИНАМИКА вршења услуга Наручилац утврђује сагласно правилима 
шумарске струке и важећим стандардима почетком сваке текуће недеље за наредну 
у смислу броја потребних норма дана,  писаним путем у три примерка, од којих се 
један примерак предаје Извођачу услуга, односно лицу овлашћеном од стране 
извођача, уз потпис којим Извођач услуга потврђује да је упознат са утврђеном 
динамиком од стране Наручиоца, а два примерка задржава Наручилац. 
 
Извођач услуга је дужан да поступа у складу са утврђеном недељном динамиком 
од стране Наручиоца.  
 
Наручилац задржава право да у случају објективних околности које нису могле бити 
предвиђене (временске неприлике, организационе, техничке или друге околности), 
измени утврдјену недељну динамику вршења услуга, о чему је обавезан да 
обавести Извођача услуга најкасније дана који претходи дану у коме се врше услуге.   
 
Уколико постоје услуге које немају дефинисану норму, исте се морају посебно 
истаћи у недељној динамици,обзиром да ће се исти обрачунавати на бази 6х 22 мин 
ефективног рада за 1 норма дан. 
 

3.4. Место вршења услуга, цена, начин и услови плаћања, рок важења 
понуде 
 
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГА: Места вршења услуга приказана су у поглављу 2.1, у 
називима партија како је наведено.  
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ЦЕНА: Под ценом се подразумева цена коју понуђач понуди за укупну количину 
норма дана (за одређену партију) која је утврђена у поглављу 2.1, ове конкурсне 
документације. 
 
Исказана цена мора обухватити накнаду за рад која се даје ангажованом раднику са 
припадајућим порезима и доприносима, обавезе које представљају јавни приход и 
предвиђену добит понуђача (извођача услуга), трошкове превоза радника до 
седишта ШУ'' Козара '', Бачки Моноштор, Ослобођења 64, , ШУ ''Суботица'', Суботица, 
Мајшански пут 91, ШУ ''Суботица'', Кањижа, Сигет 2 и ШУ ''Оџаци'', Оџаци, Светозара 
Марковића 20 о свом трошку обезбеђује понуђач (извођач услуга), потребног алата, 
заштитних средстава, трошкове амбалаже, трошкове одношења смећа и отпада 
након завршетка услуга, осигурања, све припремне и друге пратеће услуге и радове, 
непредвиђене и додатне услуге и радове итд., све попусте и све друге трошкове. 
Напомена: Понуђач обезбеђује о свом трошку сав потребан алат за вршење 
услуга које су предмет ове јавне набавке осим: прскалица (моторних, леђних, 
ручних, хемијских мотика), моторних кресача, моторних чистача, моторних 
тестера, ручних кресача, косира, воћарских маказа и ручних земљаних фреза, 
које за ове услуге о свом трошку обезбеђује Наручилац. 
Наручилац о свом трошку обезбеђује потребно гориво и мазиво само за алат из 
претходног става као и хемијска средства потребна за вршење услуга које су 
предмет јавне набавке, према важећим нормативима који се примењују код 
Наручиоца. 
Јединична цена по норма дану је фиксна и не може се мењати, током целог периода 
важности уговора.Извођач услуга (понуђач) нема право на повећање цене, по било 
ком основу. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Рок плаћања је минимално 30 дана, а максимално 45 
дана од дана испостављања фактуре, при чему се фактура испоставља на основу 
Записника о извршеним услугама који представља прилог фактури. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда, у свим партијама.  
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од  укупне вредности  
првобитно закљученог уговора, о чему је наручилац дужан да донесе одлуку у 
складу са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и   76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( у даљем тексту: Закон) И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:  
 

4.1.Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из   члана 75. 
Закона и додатни услови из члана 76. Закона 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ( члан 75. Закона) 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар,  

 
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

каочланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре,  

 
3) ./. ( брисан из Закона) 

 
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији,  

 
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  .   

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ: 
Од додатних услова за учешће из члана 76 Закона, наручилац од понуђача захтева да 
докаже да испуњава неопходни:  

 Кадровски капацитет и 
 Пословни капацитет 

све према упутству из ове конкурсне документације. 
 

4.2.Услови које мора да испуни подизвођач у складу са 
чланом 80. Закона 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених у 
члану 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1 
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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4.3.Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе  
понуђача у складу са чланом 81. Закона 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове за учешће из члана 75 став 1тачке 1) до 4) Закона.Доказ о 
испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.Изјаву из члана 75 став 2 Закона, мора сачинити сваки понуђач 
из групе понуђача. 
 
Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, осим доказа о 
пословном  капацитету који испуњава сваки појединачно из оправданих разлога 
наведених у делу 4.4. конкурсне документације (под бр.6). 

 
4.4.Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона 
 

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености 
следећих обавезних услова за учешће : 

 
Члан 75 ЗЈН, став 1 тачка 1: 

 

1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ АКО ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР.  

 
Доказује се достављањем следећих докумената: 
ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 
 
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра. 
 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Копија личне карте или пасоша. 
 
Напомена: 
 
-услучају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе; 
 
-у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 
(ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих). 
 
 
  
                                                                       Члан 75 ЗЈН, став 1 тачка 2: 
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2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ 
ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА:  

 
- као члан организоване криминалне групе,  

 
- није осуђиван за кривична дела против привреде,  

 
- кривична дела против животне средине, 

- кривично дело примања или давања мита, 

- кривично дело преваре.  

 
Доказује се достављањем следећих докумената: 
ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног 
првостепеног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 
 
За побројана кривична дела надлежни судови, чија уверења је потребно доставити, 
су: 
 
- Основни суд  ( и виши суд ) на чијем подручју је седиште правног лица односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица; као  и 

- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал)-извод из 

казненеевиденције да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне   групе. 

Објашњење: У већини општина и градова у Републици Србији, уверења о неосуђиваности за 
побројана кривична дела издаје Основни суд ( чак и за кривична дела за која је као главна 
казна предвиђена казна затвора преко 10 година, за коју је у првом степену надлежан Виши 
суд а не Основни суд). Међутим, у појединим општинама и градовима, за кривична дела за 
која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година, уверење о 
неосуђиваности издаје Виши суд. Обзиром да наручилац не може знати са које ће 
територије бити понуђачи, понуђачи треба да доставе уверење Основног суда које 
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног оделења Вишег суда , али уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела у надлежности редовног кривичног оделења Вишег 
суда, потребно је да поред уверења Основног суда доставе и уверење Вишег суда. 
 
Уверење  Вишег суда у Београду (посебног одељења за организовани криминал)-извод из 
казнене евиденције да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
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организоване криминалне  
групе – обавезно се доставља, независно,  поред уверења из претходног става овог 
објашњења. 
  

ЗАКОНСКИ  ЗАСТУПНИК  ПРАВНОГ  ЛИЦА: 
 
Уверења из казнене евиденције полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова општине на чијој територији је то лице рођено или где има пребивалиште, 
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
 
Напомена: 
 
- У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити ове доказе и за правно лице 
и за законског заступника;  

 
- У случају да правно лице има више законских заступниказа сваког од њих треба доставити 

ове доказе. Докази се не достављају за лица уписана као „ остали заступници“; 

 
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;  

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача 
(ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих).  

 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно Уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова општине,према 
месту рођења или меступребивалишта лица, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организованекриминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
 

Напомена (важи за све доказе под овом тачком): 
  
ДОКАЗИ  НЕ  МОГУ  БИТИ  СТАРИЈИ  ОД  ДВА  МЕСЕЦА  ПРЕ  ДАНА  ОТВАРАЊА  
ПОНУДА. 
 

Члан 75 ЗЈН, став 1 тачка 3: 

 
 

3.                ./. брисана из Закона 
 
 

Члан 75 ЗЈН, став 1 тачка 4: 
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4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ АКО ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ 
СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ  

 
Доказује се достављањем следећих докумената: 
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе, као  и 

 
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе (Управе јавних прихода града, 

односно општине) где има обавезу плаћања  ових дажбина ( према свом седишту и 

свугде где још има обавезу плаћања)  да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

 
Напомена:  
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба да 

достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације;  
 
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;  

 
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).  
 
Напомена (важи за све доказе под овом тачком):  
ДОКАЗИ  НЕ  МОГУ  БИТИ  СТАРИЈИ  ОД  ДВА  МЕСЕЦА  ПРЕ ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА.  

 
Члан 75 ЗЈН, став 1 тачка 5: 

5. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, АКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ  

 

У ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ НЕ ЗАХТЕВА ТАКВА ДОЗВОЛА. 

 
Члан 75 ЗЈН, став 2: 

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ 
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.  
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Доказује се достављањем следећег документа: 
 
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
 
Изјава о поштовању обавеза из члана 75., став 2. Закона (на обрасцу из конкурсне 
документације – поглавље 12. конкурсне документације) – под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, оверену печатом и потписану од стране 
одговорног лица понуђача. 
 
Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености 
следећих додатних услова за учешће:  

 

Ред. 

број 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  КОЈЕ 

ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

(СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗАКОНА) 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

1. Право на учешће у поступку има 

понуђач ако располаже неопходним 

КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 

  

Понуђач мора да има најмање једно 
запослено или ангажовано лице 
шумарске струке (средње или високе 
стручне спреме) на дан отварања 
понуда. 

 

ЗА  БРОЈ лица и њихове КВАЛИФИКАЦИЈЕ, коју 
захтева наручилац, понуђач је дужан да за сваког 
од њих достави следеће доказе, који могу бити у 
обичним фотокопијама: 

• за дипломираног инжењера шумарства 
Диплому о стеченој ВСС, 

• за шумарског техничара сведочанство о 
завршеној ССС, 

• за сваког од напред наведених запослених 
Уговор о раду НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, или на 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, или уговор о неком другом 
виду радног ангажовања ( допунски рад и сл., 
осим уговора о делу) 

• за сваког од напред наведених радно 
ангажованих лица образац М-3А, односно   М-
А,пријава – одјава осигурања, као доказ да је лице 
уредно пријављено и да није одјављено са 
осигурања ( ако је у питању запослено лице). 

Уговори о радном ангажовању и пријаве 
осигурања МОГУ бити сачињени и ПОСЛЕ датума 
када је  објављен  позив за подношење понуда, 
све до тренутка предаје понуде.  
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ПОНУЂАЧ КОМЕ БУДЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР ЈЕ 
ОБАВЕЗАН ДА ОБЕЗБЕДИ ТРАЖЕНИ КАДРОВСКИ 
КАПАЦИТЕТ  ЗА ЦЕО ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА 
О ВРШЕЊУ УСЛУГА, узевши у обзир и евентуална 
продужења важности уговора, под претњом 
наступања правних последица дефинисаних у 
моделу уговора.  

Подразумева се да уколико понуђач не располаже 
захтеваним кадровским капацитетом  - да би 
испунио услов мора поднети заједничку понуду са 
понуђачем који испуњава ове  услове. 

Напомена:  

- У случају да понуду подноси група понуђача, 
овај додатни услов они испуњавају заједно. 

- За подизвођача се не доставља доказ о 
испуњености овог додатног услова. 

 

2. Право на учешће у поступку има 

понуђач ако располаже неопходним 

ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 

Понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом уколико је у 

претходне 3  године (2016., 2017. и 

2018.год.) извршио услуге које су 

примерене предмету уговора из ове 

јавне набавке, у мимималном  

збирном износу од: 

 Партија 1: 10.000,00 динара без 

ПДВ-а; 

 Партије 2:  2.000.000,00 динара 

без ПДВ-а; 

 

 

Као доказ да понуђач поседује неопходни 
пословни капацитет  понуђач треба да достави 
следеће доказе, који могу бити у обичним 
фотокопијама: 

- списак пружених услуга које су предмет јавне 
набавке за период од последње 3 године 
(2016.,2017., 2018.) са листом наручилаца и  
износима извршених услуга на сопственом 
обрасцу; 

- оверене и потписане ,,потврде о референцама,, 
(прилог  бр.9  ове конкурсне документације) као 
доказ тачности података са списка из претходног 
става. Ове потврде наручиоци услуга могу 
сачинити у својој форми, али таква потврда мора 
садржати све елементе који су дати у образцу из 
ове конкурсне документације; 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, 
наручилац захтева да сваки понуђач из групе 
понуђача испуњава захтевани пословни 
капацитет, из разлога што се ради о сезонским 
услугама које се морају извршити у тачно 
одређеном временском периоду, а ангажовање 
радне снаге зависи од пословног капацитета 
понуђача. 
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Обзиром да у оквиру заједничке понуде понуђачи 
одговарају солидарно, веома је битан пословни 
капацитет сваког понаособ, што осликава и 
захтев у оквиру конкурсне документације.   

 

- За подизвођача се не доставља доказ о 
испуњености овог додатног услова. 

 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

ПОНУЂАЧ МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ЗАХТЕВАНИ ДОКУМЕНТ, искључиво у облику, 

форми , оне старости  и од оног издаваоца – како захтева наручилац.  

 

4.5.  Напомене у вези доказивања обавезних и додатних услова 
 

- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за 

учешће из члана75, став 1, тачка 1 до 4 ЗЈН, уколико је уписан у регистар 

Понуђача код Агенције за привредне регистре.У том случају понуђач треба 

да достави Извод из регистрапонуђача Агенције за привредне 

регистре,односно  да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно 

доступни и где наручилац може да провери тај податак. Наручилац је 

свакако обавезан да провери да ли је понуђач уписан у регистар понуђача пре 

протека рока за достављање понуда,  чак и ако понуђач није доставио  извод 

или навео интернет страницу, па ако се утврди да је уписан  – сматраће се 

да су испуњени обавезни услови за учешће из члана 75, став 1, тачка 1 до 4 

ЗЈН ( начелни правни став Републичке комисије за заштиту права). 

 
- Докази о испуњености ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ услова из члана 75. и члана 

76  Закона, (осим изјаве из члана 75 став  2 Закона) могу се доставити у виду 

неоверених копија. 

 
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у 

остављеном, примереном року који не може битикраћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива . 
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- Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда провери 

тачност наведених података у потврдама и другим доказимакоје подноси 
понуђач уз своју понуду, ради доказивања испуњености додатних услова. 
Уколико наручилац утврди да подаци из потврда и других доказа нису тачни, 
понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива.  

 
У случајевима из претходна два става ( алинеје), уколико наручилац одбије понуду 
понуђача јер није доставио тражене доказе или се исти покажу као нетачни, 
наручилац може да позове следећег прихватљивог понуђача са ранг листе да достави 
тражене доказе, све док не дође до понуђача који ће доставити све тражене доказе. 
 

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Тако ,  ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК не морају 
да достављају  Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 

 
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у  оквиру  услова 

јавно доступни.Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 

доступни.  

 
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 

су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 

од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. 

Закона. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 

члана 75. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 

изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоцао било којој 

промени увези са испуњеношћу условаиз поступка јавне набавке, која 

наступи до доношењаодлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

 
- Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде. 
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4.6.   Битни недостаци понудеу складу са чланом 106. Закона 
 

Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН 
уколико: 

1) понуђач  не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач  не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач  није доставио тражено средство обезбеђења како је захтевано, односно  
ако се у стручној оцени понуда утврди да је достављено средство обезбеђења из 
тог разлога ненаплативо;  

4) је понуђен краћи рок важења понуде од одређеног у конкурсној документацији; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
Под  другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну 
садржину понуде или неће бити могуће упоредити је са другим понудама,  
сматраће се ако нису испуњени следећи захтеви или је поступљено противно 
следећим захтевима: 

1. Понуда мора бити поднета по партијама, за једну, више или за све 
партије.Понуда мора обухватити целокупан предмет партије, све ставке у 
партији. Понуда поднета за делимичан број ставки је неприхватљива. 

 
2. Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 

недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима. Није 
дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, обрасци се могу 
фотокопирати. 
 

3. Понуда не сме да садржи варијанте. 
 

4. Понуда мора бити достављена у збирном омоту – коверти или кутији, 
затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара, без обзира за колики број партија се подноси понуда.  На 
коверти/кутији мора бити залепљен обрасациз поглавља 1.6.  Пропратни 
образац (образац може бити и дословно преписан на коверат) и морају бити 
назначене партије за које се подноси понуда. Докази о испуњености обавезних 
и додатних услова за учешће подносе се у једном примерку без обзира на број 
партија за који се подноси понуда.  
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Остали докази, образци, средства обезбеђења, модели уговора итд. подносе се 
онако како је наручилац навео у упутствима ове конкурсне документације.  
 

5. Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица  
понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача  и 
печат понуђача на свим обрасцима где се то захтева, у супротном сматра се да 
понуда има битне недостатке, обзиром да наручилац неће бити у могућности да 
утврди веродостојност исте. Стављање факсимила потписника, не сматра се 
потписивањем. Факсимил није валидан доказ да је овлашћено лице понуђача 
слободном вољом преиспитало, прихватило и преузело низ права и обавеза у 
правном промету и то потврдило својеручним потписом, у ситуацији где је 
писана форма привредног саобраћаја и уговарања (јавне набавке) прописана 
Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца. 
 

6. Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. - 
морају бити избељени коректором или прецртани (тако да се јасно види шта 
је важећа понуда) и правилно попуњени, а место начињене грешке оверено 
печатом понуђача и парафирано од стране понуђача.  
 

Уколико исправке нису вршене на наведени начин, те наручилац није у 
могућности да утврди њену стварну садржину, сматраће се да понуда има битне 
недостатке. Наручилац задржава право да дискреционо оцењује да ли је 
податак који је исправљан   супротно горе наведеном, такве природе да се не 
може утврдити стварна садржина понуде  или није такве природе, од чега 
зависи да ли ће се оценити да понуда има битни недостатак или је исти 
небитни. 
 

7. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски   
језик мора бити сачињен како је објашњено у глави 5., поглавље 5.1. конкурсне 
документације. 
 

8. Понуђене јединичне и укупна цена, са и без ПДВ, морају бити исказане у 
Обрасцу понуде. Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико 
су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде ,  попуњени 
према захтевима образца и оверени потписом и печатом одговорног лица 
понуђача. Стога ова конкурсна документација не садржи засебан образац 
структуре цене. Ако понуђач  у Обрасцу понуде није правилно и у целини 
попунио податке о основним елементима понуђене цене, сматраће се да није 
сачинио образац структуре цене, што представља битан недостатак понуде      
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(неће моћи да се утврди стварна садржина понуде) и понуда ће бити оцењена 
као неприхватљива. У Моделу уговора, понуђачи не треба да попуњавају члан 2 
уговора, да не би сачинили ненамерну грешку, које  неслагање може бити 
разлог за  неприхватљивост понуде.   
 
Да ли су правилно исказане укупне цене, Комисија за јавну набавку проверава 
на отварању понуда  и приликом стручне оцене понуда, полазећи од 
јединичних цена, а у случају неслагања поступиће у складу са Законом. 
 
Уколико се рачунска грешка уочи у поступку отварања понуда, а присутан је 
овлашћени представник тог понуђача, рачунска грешка се може отклонити на 
записнику о отварању понуда, у складу са Законом. 
 

9. Понуда мора да садржи (да се састоји) од свих докумената наведених у 
поглављу 5.2. ове конкурсне документације. Недостатак било ког од ових 
докумената, представља битан недостатак због којег наручилац неће бити у 
могућности да утврди праву садржину понуде и да је упореди са другим 
понудама, због чега ће је одбити као неприхватљиву.   
 

10.  Средства финансијског обезбеђења морају бити поднета искључиво у 
траженом смислу, у облику и форми како наручилац захтева у конкурсној 
документацији.  
 

У случају да било који од наведених докумената није приложен или није 
приложен у захтеваном облику, а наручилац у фази стручне оцене понуда 
установи да је из тог разлога средство обезбеђења ненаплативо, понуда ће 
бити оцењена као неприхватљива. 
 

Од ПОНУЂАЧА  се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и 
спецификације које су садржане у конкурсној документацији. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца 
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне 
набавке, а од којих захтева  и околности  зависи  прихватљивост понуде. 
 

5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена 
 

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на 
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 
превод тог документа на српски језик. Превод мора бити сачињен и оверен од стране 
овлашћеног сталног судског преводиоца, нотара или другог надлежног органа за 
сходни страни језик државе из које је понуђач. 
 

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
 

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:  
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин 
 
Могућност подношења понуде у електронском облику , наручилац не предвиђа. 
 
Понуда мора бити у затвореној коверти или кутији, са на коверти/кутији залепљеним 
обрасцем из поглавља 1.6. Пропратни образац(или дословно преписаним обрасцем 
на коверту/кутију и попуњеним). 

Понуда мора да садржи следеће: 

1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова за учешће понуђача у 

поступку јавне набавке из члана 75. Закона, у облику, форми, броју примерака 

и др. - према упуствима које је дао наручилац;  

Доказе за обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4, не мора да 

доставља понуђач који је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне 

регистре до дана истека рока за подношење понуда, у ком случају понуђач 

треба  да достави Извод  из регистра понуђача Агенције за привредне 

регистре или уколико то не доставља, онда мора обавезно да наведе интернет 

страницу на којој су ти подаци јавно доступни и где наручилац може да 

провери тај податак. (уколико понуђач подноси понуду за више партија, 

довољно је да ове доказе достави    у једном примерку) 
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2. Доказе којима се доказује испуњеност додатних услова (кадровски и 
пословни капацитет) за учешће понуђача у поступку јавне набавке из члана 76. 
Закона , у облику, форми, броју примерака И др. - према упуствима које је дао 
наручилац и то следеће: 

• Диплому о стеченој ВСС односно сведочанство о завршеној ССС, за 
најмање 1 лице; 

• Уговор о раду НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, или на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, или 
уговор о неком другом виду радног ангажовања ( допунски рад и сл., осим 
уговора о делу), на најмање 1 лице из претходног става; 

• образац М-3А, односно   М-А,пријава – одјава осигурања, као доказ да је 
лице уредно пријављено и да није одјављено са осигурања ( ако је у питању 
запослено лице).  

(уколико понуђач подноси понуду за више партија, ДОКАЗЕ  ЗА КАДРОВСКИ  
КАПАЦИТЕТ ПРИЛАЖЕ У ЈЕДНОМ ПРИМЕРКУ, без обзира на број партија). 

 списак пружених услуга које су предмет јавне набавке за период од 
последње 3 године (2016.,2017., 2018.) са листом наручилаца и  износима 
извршених услуга на сопственом обрасцу; 

 оверене и потписане ,,потврде о референцама,, (прилог  бр.9  ове конкурсне 
документације односно потврда која садржи све елементе из образца) ; 

 (уколико понуђач подноси понуду за више партија, ДОКАЗЕ  ЗА ПОСЛОВНИ 
КАПАЦИТЕТ ПРИЛАЖЕ УЗ СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО, осим ако обим 
извршених услуга покрива све те партије па је довољно приложити у 
једном примерку).  

 

3. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде, који се попуњава за 
сваку партију за коју се подноси понуда (код заједничке понуде понуда 
садржи обавезно и Споразум, као и Изјаву о именовању носиоца посла ако су 
се учесници групе понуђача тако договорили). ОПШТИ ДЕО  образца понуде 
(подаци о понуђачу и начин наступања), довољно је да буде поднет у једном 
примерку, без обзира на број партија за које се подноси понуда, уз обавезно 
попуњавање свих тражених података и оверавање потписом и печатом 
понуђача.  

ПОСЕБНИ ДЕО ОБРАСЦА ПОНУДЕ - УСЛОВИ ПОНУДЕ, ПОДНОСИ  СЕ ЗА  СВАКУ 
ПАРТИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА, тако што се тај део образца понуде 
фотокопира у онолико примерака колико има партија за које ће се поднети 
понуда и сваки се засебно попуњава и оверава потписом и печатом понуђача. 
Код заједничке понуде понуда садржи обавезно и Споразум, као и Изјаву о 
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именовању носиоца посла ако су се учесници групе понуђача тако договорили. 
Образац понуде мора бити попуњен, потписан и оверен печатом, на сваком 
месту где то поставља захтев обрасца;  

4. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом на последњој 
страни   
Модел уговора. МОДЕЛ УГОВОРА у конкурсној документацији ЈЕ 
ЈЕДНООБРАЗАН ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ, а приликом израде конкретног уговора за 
одређену партију ће се дефинисати поједине одредбе које се односе баш на 
ту партију. Члан 2 модела уговора понуђач не треба  да попуњава.Остале 
податке мора да попуни, према захтевима модела.  Модел уговора  понуђач 
доставља у једном примерку. 

5. Средство финансијског обезбеђења и то: 

- за озбиљност понуде - за сваку партију посебно, подноси се по једна 
потписана и оверена печатом бланко соло меница, доказ о регистрацији менице 
за сваку меницу која се доставља и по један попуњен, потписан и оверен печатом 
образац меничног овлашћења у оригиналу, за сваку меницу  (образац је дат у 
конкурсној документацији). 
 

- Картон депонованих потписа, у једном примерку без обзира на број партија 
за које се подноси понуда, који може бити у обичној фотокопији.  Картон 
депонованих потписа мора се односити на лице које је потписник менице и меничног 
овлашћења, односно  ако лице које је наведено на картону депонованих потписа 
није овлашћено за заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције 
за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјално 
пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима.) 

6. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о независној понуди (образац 

дат у поглављу 11 конкурсне докуементације) у једном примерку (за једну или 

више партија). 

7. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 

75. ст. 2. Закона ( образац дат у поглављу 12 конкурсне документације) у 

једном примерку (за једну или више партија). 

8.  

Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, као и докази које 
захтева наручилац у циљу могућности упоређивања понуда и утврђивања стварне 
садржине понуда,већ су наведени су  у поглављу 4.5 конкурсне документације и они, 
уколико нису испуњени, представљају битне недостатке понуде. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији (Изјава чланова групе дата је у поглављу 6.2. конкурсне 
документације), изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона...) који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 

5.3. Партије, варијанте 
 
Набавка је обликована по партијама. Понуда са варијантама  није дозвољена. 
 

5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 
 
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, 
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: 
"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку услуга 
,,Услуге на гајењу и уређивању шума 2019.год. (II)  ”, редни број набавке: 60. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или 
опозове своју понуду.  
 

5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити да учествује у више заједничких понуда 

 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем.  
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5.6. Понуда са подизвођачем 
 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;  
- попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне 
документације; 
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен 
у поглављу 4.2 конкурсне документације.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова.  
 

5.7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и 
то: 
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, 
-  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни, овери печатом и потпише 
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне 
документације. Група понуђача може да се определи да обрасце потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити обрасце. ИЗЈАВА 
чланова групе понуђача о именовању носиоца посла , дата је у конкурсној 
документацији уз Образац понуде, у поглављу 6.2. 
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Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона, 
не може у име осталих да потпише носилац посла, ови обрасци морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до  4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим доказа о 
пословном капацитету који испуњава сваки појединачно из оправданих разлога 
наведених у делу 4.4. конкурсне документације. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.  
 

5.8. Захтеви у погледу места извршења услуга, променљивости цена, 
начина и услова плаћањаидругих околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 

 
Све је дефинисано у поглављу 3.3. ове конкурсне документације. 
 

5.9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 

Цена у понуди изражава се у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ-а). 
Начин навођења и изражавања цене дефинисано је у поглављу 3.3. ове конкурсне 
документације. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним.  
 

5.10. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза понуђача у 
поступку јавне набавке и уговорних обавеза 
 

Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза  средством финансијског обезбеђења, 
како следи. 

 ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, УЗ ПОНУДУ, обавезно се прилаже : 
 

ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО: 
-БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА, оверена само печатом и потписом понуђача,  
-ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком 
о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. 
гл. РС“ бр. 56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл. гл. РС“ 
бр. 3/2002 и 5/2003 и  „Сл. гл. РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011)). 
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-МЕНИЧНО ПИСМО (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац у 
прилогу, у коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде за ту партију 
(понуђене укупне цене, без ПДВ). 
 
-У једном примерку ( без обзира на број партија за које се конкурише) КАРТОН 
ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, који може бити у обичној фотокопији (Ако лице које је 
наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног 
субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је 
менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. 
Закона о облигационим односима.). 
 
Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) наручилац ће наплатити у целости у 
случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачем или као 
овлашћеничлан групе понуђача: 
- Након истека рока за подношење понуда повуче,опозове  или мења своју понуду; 
- Ако му је додељен уговор, а он благовремено не потпише уговор ојавној набавци; 
- Ако му је додељен уговор, а он не достави тражена средства финансијског обезбеђења  

за добро извршење посла и остала тражена средства. 
 

 ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач ће, уколико његова понуда буде изабрана 
као најповољнија, пре закључења уговора, доставити: 
 

ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО: 
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, 
- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком 
о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(„Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету 
(„Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и  „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)). 
-МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити 
попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10%  од уговореног износа,без 
ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла,са роком важности 30  дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење услуга, односно реализацију уговора  и свих 
његових евентуалних анекса. 
У случају да било који од наведених докумената није приложен или није приложен 
у захтеваном облику, а наручилац у фази стручне оцене понуда установи да је из тог 
разлога средство обезбеђења ненаплативо, понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива.  
У прилогу:  
- Образац меничног писма - за озбиљност понуде;  
- Образац меничног писма - за извршење уговора. 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 
"Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), 
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  
СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 
 
Текући рачун: 205-601-31 Код: Комерцијална банка АД Београд  

Матични број: 08762198 ПИБ: 101636567  

Предајемо  вам ______ бланко,  соло  меницу  број  _____________________________ и  овлашћујемо  ЈП 
''Војводинашуме
'' Петроварадин,  Прерадовићева  2,  као  Повериоца,  да  је  може попунити  на  износ 
до_____________________________________динара  
(словима:_________________________________________  
динара) као средство обезбеђења озбиљности понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга: Услуге 

на гајењу и уређивању шума 2019. год. (II) за ПАРТИЈУ БРОЈ ______ овлашћујемо ЈП 
''Војводинашуме''Петроварадин, Прерадовићева 2 као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста 
и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца 
менице ___________________________________________________ 
из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 

 
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана примљеног обавештења од 

стране Дужника – Издаваоца менице да одустаје од учешћа у поступку јавне набавке. 

 
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у случају да на 
нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 

 
Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре њене 

реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена 
од значаја за правни промет. 
 

 
Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 _____________________________ 
__________________ год. _____________________________ 

Адреса: __________________________________ 
 __________________________________ 

Мат.бр. __________________________________ 
ПИБ __________________________________ 

 Директор 

М.П. _______________________________ 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. 
лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), 
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  
СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 
 
Текући рачун: 205-601-31      Код: Комерцијална банка АД Београд  
Матични број: 08762198       ПИБ: 101636567 

 
Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП ''Војводинашуме'' 

Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до _________________ динара 
(словима:  
__________________________________________________________ динара), као средство обезбеђења 
заизвршење уговорних обавеза, са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Уговора о 

вршењу услуга на гајењу и уређивању шума 2019. год. (II) ПАРТИЈА__________,  број уговора ______ од 
________________год. или последњег анекса проистеклог из овог уговора. Овлашћујем ЈП ''Војводинашуме'' 
Петроварадин, Прерадовићева 2, као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, 
вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице 
__________________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине.  

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред наведеног 
Уговора бр.___________ од ____________________.год. или трећег дана од доспећа његовог последњег 
Анекса, а наплатити најкасније  30 дана након истека рока за коначно извршење посла, односно реализацију 
уговора и свих његових евентуалних анекса. 

 
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у случају да на 
нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 

 
Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре њене 

реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена 
од значаја за правни промет. 
 
Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

 _____________________________ 
 

____________________год. _____________________________ 
 

Адреса: __________________________________ 
 

 __________________________________ 
 

Мат.бр. __________________________________ 
 

ПИБ __________________________________ 
 

 Директор 
 

М.П. 
_______________________________  
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5.11 Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима 
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем 
понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати 
понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док 
се не објави име изабраног понуђача.  
 
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 
 
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа 
односи на државну, војну, службену или пословну тајну.  
 
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца 
пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда, односно пријава.  
 
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са 
документима у складу са степеном поверљивости.   
 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде.   
 
5.12.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији,  најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда.  
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: 
ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, или на електронске адресе истовремено: 
djbozana@sgsombor.co.rs i sminic@vojvodinasume.rs   са назнаком:  

mailto:djbozana@sgsombor.co.rs
mailto:sminic@vojvodinasume.rs
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације за јавну набавку УСЛУГА НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА  2019. 
год. (II) редни број 60,  или путем факса на број: 021/431-144.  
 
Уколико се комуникација врши електронским путем или факсом, то се може 
вршити искључиво на означене електронске адресе и број факса и искључиво у 
радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и недеља 
су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног 
времена, сматраће се да је наручилац Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима  примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на 
чега ће се посматрати благовременост захтева. 
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном – није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона и то: писменим путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом. 
 

5.13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења 
од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача 
односно његовог подизвођача, исправљање рачунских грешака 

 
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна 
додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид). 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
Уколико се рачунска грешка уочи на отварању понуда, а присутан је овлашћени 
представник тог понуђача, рачунска грешка се може исправити на Записнику о 
отварању понуда, у складу са ЗЈН. 
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У случају разлике између збира јединичних и укупне цене, меродавне су јединичне 
цене и њихов збир. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

5.14. Критеријум за оцењивање понуде  
 

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност има понуђач који је 
понудио дужи рок плаћања.  
 
У случају да су понудили и исти рок плаћања Комисија ће, у присуству понуђача, 
жребом одредити који понуђач има предност.Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
 

5.15. Обавезе понуђача по чл. 74. став 2.  Закона 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  
 

5.16. Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона  
 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује данема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац ове Изјаве 
дат је у поглављу 12. конкурсне документације. 
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5.17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који би претпрео или би могао да претрпи штету због 
поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем 
тексту : подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено  доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се Наручиоцу доставља непосредно, 
или препорученом пошиљком са повратницом. 
 
Ако се доставља непосредно, то се врши  личном предајом на адресу Петроварадин, 
Прерадовићева 2,  или електронским путем или факсом, искључиво на напред 
означене електронске адресе и број факса   ( наведено у поглављу 5.12. конкурсне 
документације)   и искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до 
15,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном,  ако се комуникација 
врши мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац Захтев за заштиту права  
примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се посматрати 
благовременост захтева. 
 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана у отвореном поступку јавне 
набавке.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.  
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

ЗЈН која садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у 

потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је 

уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети 

захтев за заштиту права (60/19); 

(7) сврха: републичка административна такса ЗЗП,  назив наручиоца,број или ознака 

јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 

уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 

права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 
Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

5.18. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен, у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је 
поднета само једна понуда.  
 
УГОВОРИ ЋЕ СЕ ЗАКЉУЧИВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО. 
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најприхватљивијим 
понуђачем.  
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5.19.  Измена уговора о јавној набавци 
Измена уговора о јавној набавци је могућа из објективних разлога у складу са Законом 
о јавним набавкама, као и  разлога за измену уговора наведених у конкурсној 
документацији. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА: 
 
Имајући у виду да су Законом о привредним друштвима ( „Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 

83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) унете значајне реформе у погледу пословања правних лица и 

предузетника, цитат: 

Употреба пословног имена, печата и других података у документима 
Члан 25. 

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени 
трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, адресу за пријем поште ако 
се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број друштва.  

Друштво може уз пословно име да употребљава грб, заставу, амблем, ознаку или други симбол 
Републике Србије или стране државе, домаће територијалне јединице и аутономне покрајине, 
међународне организације, уз сагласност надлежног органа те државе, домаће територијалне 
јединице и аутономне покрајине или међународне организације.  

Посебним прописом не може се друштву увести обавеза употребе печата у пословним писмима и 
другим документима друштва. 

Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од стране друштва, 
судови, државни органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и друга правна лица, 
не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за 
поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне 
радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи печат у 
пословању. 

Друштво не може истицати према трећим савесним лицима недостатке у погледу форме пословних 
писама и других докумената прописане овим чланом. 

то  наручилац  обавештава понуђаче: да су понуђачи у обавези да захтеване образце 
из ове конкурсне документације – попуне, потпишу и печатом овере, осим уколико 
(понуђачи) немају обавезу коришћења печата у свом пословању.  Уколико Понуђач 
по закону није обавезан да има печат, сва писмена и обрасци које Понуђач доставља 
у понуди, а на којима се захтева потпис и печат, довољно је да буду потписани од 
стране одговорног лица Понуђача. 
Стога, свако помињање печата у овој конкурсној документацији, схватати у контексту овог 
обавештења. 
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6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ИЗЈАВА чланова групе понуђача 

 
6.1. Образац  понуде ОПШТИ ДЕО 
 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019.год.(II), у 
отвореном поступку,ред. број: 60, НАРУЧИОЦА ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, . 
 
 

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
  
Пословно име  
или скраћени назив из регистра АПР 

 

Адреса седишта   

Матични број   

ПИБ   

Име особе за контакт   

Електронска адреса   

Број телефона   

Број факса   

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

2) ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити и уписати бројеве партија): 

а) самостално за партије________________________________________ 
б) са подизвођачем за партије___________________________________ 
ц) као заједничка понуда за партије_______________________________ 
 
 

Место и датум:                       Понуђач:  

      печат       

                                (потпис одговорног лица) 
 
Образац понуде  ОПШТИ ДЕО понуђач доставља у једном примерку. 
 



 

Page 52 of 71 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

Напомена: Табелу „Општи подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се овај образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

Место и датум:                       Понуђач:  

      печат       

                                (потпис одговорног лица) 
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Образац понуде  ОПШТИ ДЕО понуђач доставља у једном примерку. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Напомена: Табелу „Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само 
они понуђачи који подносе заједничку понуду , а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се овај образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 

 

Место и датум:                       Понуђач:  

      печат       

                               (потпис одговорног лица) 
 
Образац понуде  ОПШТИ ДЕО понуђач доставља у једном примерку. 
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3.)Образац понуде ПОСЕБНИ  ДЕО 

УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ:____________________ (уписати број партије)                                                    

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ,  ПОНУЂЕНА ЦЕНА, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 

Понуђач потврђује да је приликом сачињавања понуде упознат са важећим нормама 
које примењује Наручилац и да је сагласан да се исте примењују током трајања 
уговора. 

За услуге које су предмет ове јавне набавке, под условима који су наведени у овој 
конкурсној документацији, који се односе на начин спровођења контроле и 
обезбеђивање квалитета услуге (утврђивање норме, утврђивање извршених услуга, 
сачинавања записника о извршеним услугама), места вршења услуга, цене, услова и 
начина плаћања, рока важења понуде, рока и динамике вршења услуга, како је 
наведено у конкурсној документацији, а на основу важећих норми које се примењују 
у ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин: 

Понуђена цена:УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 

Партија 

Укупно 
(норма 
дана) 

Понуђена 
једнична цена 

(без ПДВ)  
дин/норма дан 

Укупна вредност 
партије   

(дин, без ПДВ) 

Понуђена једнична 
цена 

 (са ПДВ)  
дин/норма дан 

Укупна 
вредност 
партије   

(дин, са ПДВ) 

  

      
 
 

Цена: током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве. 
Цене су исказане  као коначне, са свим урачунатим трошковима и попустима. 
Рок плаћања: _____________дана од дана испостављања фактуре. 
 (минимум 30, максимално 45 дана) 
Рок важења понуде: 
90 дана од дана отварања понуда, у свим партијама. 
 

Место и датум:                       Понуђач:  

      печат       

                                (потпис одговорног лица) 
Уколико се подноси понуда за више партија, потребно је ископирати  образац 
понуде – ПОСЕБНИ ДЕО у оноликом броју примерака за колико партија се  подноси 
понуда . 
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Напомене:  

Опис врсте услуга на гајењу и уређивању шума за све партије дат је у конкурсној 
документацији под бр.3., док су важеће норме према којима ће се обрачунавати 
услуге током трајања уговора и на основу којих понуђач даје понуду, скениране и 
снимљене (нарезане) на CD због обимности података и могу се добити путем поште 
или преузети лично на адреси понуђача у Петроварадину у форми ,,CD,,-а.  

Понуђач у образац понуде, на сва предвиђена места уписује ред.број партије за коју 
подноси понуду. У табелу образац понуде – посебни део уписује укупну количину 
норма дана предвиђену за ту партију у складу са захтевима Наручиоца, понуђену 
јединичну цену у динарима без и са ПДВ-а за 1 норма дан и укупну вредност партије 
у динарима без  и са ПДВ-ом за укупно предвиђену количину норма дана. Такође 
уписује понуђени рок плаћања. 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени и да је сагласан са свим 
наведеним.  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде 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 образац понуде. Уколико се група понуђача одлучила 
да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу 
конкурсне документације. 
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6.2. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ О 
ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку услуга:  
УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019. год. (II), за партију/е бр. 
_________________________, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ 
Петроварадин, редни број набавке: 60. 
Овлашћујемо члана групе: ____________________________________________________ 
                                                 (уписати пун назив и седиште) 
_________________________________________________ да у име и за рачун осталих 
чланова групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе  заједничку понуду и заступа групу 
понуђача пред наручиоцем. 
 
Пун назив и седиште чланова групе Потпис одговорног лица и печат члана 

групе 
 
Назив:____________________________ 
 
Седиште:__________________________ 
          ______________________________ 
 
 
 

 
 
 
_________________________ 
                                                          М.П. 
 

 
Назив:___________________________ 
 
Седиште:__________________________ 
          ______________________________ 

 
 
 
_________________________ 
 
                                                          М.П. 
 
 

 
Датум:________________                                                                                ПОТПИС 
Место:________________                ОДГОВОРНОГ ЛИЦА НОСИОЦА ПОСЛА 
                                                              М.П. 
                                                            печат                                    _____________________ 
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7.    МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ БР.___ 
Напомене: 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на последњој 
страни, чиме потврђује да прихвата елементе  модела уговора. Уколико понуђач 
наведе да  ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У случају 
заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе 
понуђача односно  потписује и оверава печатом само носилац посла ако је 
именован, а све у складу са Споразумом који су међусобно закључили и којег 
обавезно прилажу уз понуду.  
ЧЛАН 2 УГОВОРА  НЕ  ТРЕБА  ДА  СЕ ПОПУЊАВА, а остало мора бити попуњено, 
према захтевима модела.  
МОДЕЛ  УГОВОРА  ЈЕ  ЈЕДНООБРАЗАН  ЗА  СВЕ  ПАРТИЈЕ. УГОВОРИ ЋЕ СЕ 
ЗАКЉУЧИВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО.  
 

УГОВОР  О ВРШЕЊУ УСЛУГА НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 
2019. ГОД. (II) 

   
Закључен дана ____________ године, између уговорених страна: 
 
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,  

матични број: 08762198, ПИБ: 101636567, рачун број 205-601-31 код 
Комерцијалне банке ад Београд,  кога заступа Директор Роланд Кокаи, маст.ек. 
као наручилац услуга (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА), с једне стране 
 

и 
2. ______________________________________________________________________, 

матични број: __________________, ПИБ: ________________, рачун број 
_____________________, код банке ___________________________________ кога 
заступа _____________________________________________________, као 
извођач услуга (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ УСЛУГА), са друге стране, о следећем: 
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује за Партију бр. _______  
у отвореном поступку јавне набавке услуга: УСЛУГЕ НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 
2019. год. (II), спроведеном по позиву за подношење понуда број 60, објављеном дана 
08.08.2019. год. на Порталу јавних набавки, интенет старници Наручиоца, као и на 
порталу сллужбених гласила РС и базе прописа. 
 
Понуда Извођача услуга дел. број _________ од _____________ чини саставни део овог 
уговора. 
(дел.бр.понуде под којим се понуда заводи код наручиоца попуњава Наручилац приликом 
закључења уговора. Број партије не треба уписивати) 

Члан 2. НЕ ТРЕБА ПОПУЊАВАТИ 

 
Предмет овог уговора је вршење услуга на гајењу и уређивању  шума у ШУ 
______________________________ које обухватају  услуге на  гајењу и заштити, 
уређивања, припреми производње, радова у расадничкој производњи и радова у 
заштићеним природним добрима, према списку услуга наведеним у делу конкурсне 
документације ,,техничке карактеристике,, за јавну набавку услуга ,,Услуге на гајењу и 
уређивању шума 2019.год.(II),, на основу које је закључен овај уговор, а на основу 
важећих норми које примењује ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин,  са  којима је 
Извођач услуга упознат, према следећим подацима: 
 

Партија ____ 
Укупно (норма 

дана) 

Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

 динара /норма дан 
Услуге на гајењу и уређивању шума 

– ШУ ,, ,, 
 

 

 
Уговорне стране  сагласно утврђују укупну  вредност уговора, у износу од 
___________________ динара ( словима 
_______________________________________), без ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

Уговорне стране сагласно утврђују да укупно уговоренброј норма дана из претходног 
члана овог Уговора представља процењене – оквирне потребе Наручиоца услуга за 
период на који се закључује овај уговор, те да у периоду реализације уговора, у 
зависности од стварних потреба Наручиоца услуга и/или наступања оправданих 
околности, број норма дана може бити мањи од укупно уговореног. 
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Извођач услуга је унапред упознат са могућношћу да укупно уговорени број норма 
дана, односно количина услуга неће бити реализована, те потврђује да неће захтевати 
испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према 
Наручиоцу услуга. 

Члан 4. 
 

Укупна вредност из члана 2. овог Уговора, исказана је без ПДВ, и представаља цену за 
укупну количину норма дана која је утврђена у овом уговору.  
 
Цена обухвата накнаду за рад која се даје ангажованом раднику са припадајућим 
порезима и доприносима, обавезама које представљају јавни приход и предвиђену 
добит Извођача услуга,трошкове превоза радника до седишта ШУ'' Козара '', Бачки 
Моноштор, Ослобођења 64, , ШУ ''Суботица'', Суботица, Мајшански пут 91, ШУ 
''Суботица'', Кањижа, Сигет 2 и ШУ ''Оџаци'', Оџаци, Светозара Марковића 20 о свом 
трошку обезбеђује понуђач (извођач услуга) , потребног алата, заштитних средстава, 
трошкове амбалаже, трошкове одношења смећа и отпада након завршетка услуга, 
осигурања, све припремне и друге пратеће услуге и радове, непредвиђене и додатне 
услуге и радове итд., све попусте и све друге трошкове. 
 
Извођач услуга обезбеђује о свом трошку сав потребан алат за вршење услуга које су 
предмет ове јавне набавке осим: прскалица (моторних, леђних, ручних, хемијских 
мотика), моторних кресача, моторних чистача, моторних тестера, ручних кресача, 
косира, воћарских маказа и ручних земљаних фреза, које за ове услуге о свом 
трошку обезбеђује Наручилац. 
 
Наручилац о свом трошку обезбеђује потребно гориво и мазиво само за алат из 
претходног става као и хемијска средства потребна за вршење услуга које су предмет 
јавне набавке, према важећим нормативима који се примењују код Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 

Јединична цена по норма дану је фиксна и не може се мењати, током целог периода 
важности уговора. 
 
Извођач услуга (понуђач) нема право на повећање цене, по било ком основу. 
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III ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ УГОВОРА, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И ДИНАМИКА 
ВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 6. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране. 

Члан 7. 
Време трајања овог уговора је годину дана, рачунајући од датума закључења уговора. 
 
Уговор је закључен када су га потпусале обе уговорне стране. 
 
Време трајања овог уговора може бити продужено дуже од годину дан од дана 
закључења, услед наступања објективних околности које се нису могле предвидети 
или дејства више силе, у случају када уговорене количине услуга нису у целости 
извршене, без промене укупне вредности уговора, а у складу са Законом о јавним 
набавкама, у ком случају се сагласношћу воља уговорних страна може закључити 
Анекс овог уговора. 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од  укупне вредности  
првобитно закљученог уговора, о чему је наручилац дужан да донесе одлуку у складу 
са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.  
 

Члан 8. 
Недељну динамику вршења услуга Наручилац утврђује сагласно правилима шумарске 
струке и важећим стандардимапочетком сваке текуће недеље за наредну у смислу 
броја потребних норма дана,  писаним путем у три примерка, од којих се један 
примерак предаје Извођачу услуга, односно лицу овлашћеном од стране извођача, уз 
потпис којим Извођач услуга потврђује да је упознат са утврђеном динамиком од 
стране Наручиоца, а два примерка задржава Наручилац. 
 
Извођач услуга је дужан да поступа у складу са утврђеном недељном динамиком од 
стране Наручиоца.  
 
Наручилац задржава право да у случају објективних околности које нису могле бити 
предвиђене (временске неприлике, организационе, техничке или друге околности), 
измени утврдјену недељну динамику вршења услуга, о чему је обавезан да обавести 
Извођача услуга најкасније дана који претходи дану у коме се врше услуге. 
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Члан 9.  

Норма по којој ће услуге бити обрачунате утврђује се свакодневно пре почетка 
вршења услуга, према условима рада на терену,у складу са важећим нормама које се 
примењују код Наручиоца. 

Извођач услуга потврђује да је у потпуности  упознат са важећим нормама које 
примењује Наручилац,  обзиром да ће се исте примењивати током трајања овог  
уговора. 

Уколико постоје услуге које немају дефинисану норму, исте се морају посебно истаћи 
у недељној динамици, обзиром да ће се исти обрачунавати на бази 6х 22 мин 
ефективног рада за 1 норма дан. 
 
IV ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 10. 
Наручилац услуга се обавезује да Извођачу услуга омогући приступ на место рада, 
односно у “шумску управу/оделење/одсек” где се врше услуге које су предмет 
уговора, те да га пре почетка вршења услуга уведе у посао. 
 

Члан 11. 
Извођач услуга се обавезује да уговорене послове обави квалитетно и савесно, 
сагласно закону, нормативима и стандардима за сваку врсту посла. 
 
Начин извршења услуга не сме испољавати негативне утицаје на средства и место на 
којима се изводе услуге, а у случају настанка штете код наручиоца због негативних 
утицаја, наручилац има право захтевати накнаду штете од Извођача услуга, 
активирањем инструмената обезбеђења за извршење уговора или на други начин, у 
складу са законом. 
 
Извођач  је дужан да о свом трошку обезбеди превоз својим радницима до седишта 
ШУ'' Козара '', Бачки Моноштор, Ослобођења 64, , ШУ ''Суботица'', Суботица, 
Мајшански пут 91, ШУ ''Суботица'', Кањижа, Сигет 2 и ШУ ''Оџаци'', Оџаци, Светозара 
Марковића 20. Необезбеђивање превоза радницима о свом трошку до наведених  
места представља основ за раскид уговора, у ком случају Наручилац има право да 
раскине уговор са Извршиоцем услуге уз раскидни рок од 10 дана. 
 
Извођач је дужан да наручиоцу пре почетка вршења услуга достави спискове 
запослених радника који ће вршити уговорене услуге за конретну шумску управу, 
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потписане и оверене од стране Извођача услуга. Уколико додје до промене 
запослених радника са списка, Извођач услуга је дужан да о изменама обавести 
Наручиоца, пре него што раднике ангажује за вршење услуга на терену и да 
ажурирани списак достави Наручиоцу.  
 
На позив Наручиоца услуга, Извођач је дужан да обезбеди присуство стручног лица 
шумарске струке (средње или високе стручне спреме) приликом вршења контроле 
извршавања послова који су предмет овог уговора.  
 
V БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 12. 
Уговорне стране утврђују да је Извођач услуга послодавац свим лицима које 
ангажује по било ком основу ради вршења услуга на гајењу и уређивању шума (услуге 
на гајењу и заштити, уређивању, припреми производње, радове у расадничкој 
производњи и радове у заштићеним природним добрима) по овом уговору.   
 
 Извођач је дужан да током трајања важности уговора и свих његових  анекса, 
обезбеди неопходни кадровски капацитет који је захтеван у поступку јавне набавке 
услуга поводом које се закључује овај уговор.  
 
Извођач услуга као послодавац, прихвата све обавезе и одговорности послодавца 
према важећем Закону о безбедности и здрављу на раду и пратећим прописима, а 
нарочито: 

 да је одговоран за стручну оспособљеност и здравствену способност радника 
извршилаца уговорених послова, 

 да је дужан раднике извршиоце пре ступања на рад обучити из области 
безбедности и здравља на раду (теоријски и практично) и обезбедити им сва 
прописана заштитна средства и опрему, 

 да ће својим актом именовати лице одговорно за безбедност и здравље на 
раду у складу са чланом 15 Закона о безбедности и здрављу на раду, 

 да се обавезује да ће пре почетка извођења услуга Наручиоцу доставити 
примерак овереног Елабората о безбедности и здрављу на раду, који садржи 
и списак радника који су обучени за безбедан и здрав рад и који ће радити на 
конкретном месту вршења услуга, са личним подацима за сваког радника; 

 да је дужан да врши контролу и надзор над применом мера безбедности и 
здравља на раду на радилиштима и да налаже отклањање уочених пропуста, 
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 да је дужан да забрани рад лицима која не користе заштитна средства или 
опрему, односно да заустави процес рада ако уочи да прети непосредна 
опасност за живот или здравље радника, 

 да је дужан да у року од 24 часа од настанка, усмено и у писаној форми 
пријави надлежној инспекцији рада и органу унутрашњих послова сваку 
смртну, тешку или колективну повреду на раду, 

 да је дужан да састави и овери Извештај о повреди на раду, професионалном 
оболењу и оболењу у вези са радом и проследи га у складу са Законом, 

 да обавља и све друге дужности у својству послодавца,  које има према 
важећим прописима из ове области, за чега је одговоран. 

 
Члан 13. 

Извођач услуга је дужан да раднику ангажованом на вршењу послова из овог уговора 
надокнади сву штету у случају повреде на раду или у вези са радом (материјалну и 
нематеријалну), а такође је одговоран и за штету коју ангажовани радник на раду или 
у вези са радом проузрокује трећем лицу, у складу са позитивним прописима. Извођач 
услуга нема право да од Наручиоца услуга потражује рефундирање средстава која је 
исплатио по наведеним основама.  
 
У случају да по правоснажној пресуди суда Наручилац услуга буде обавезан да 
надокнади штету по напред наведеним основима, има право да исту рефундира од 
Извођача услуга. 
 
Наручилац услуга има право и обавезу да преко својих овлашћених лица поступи на 
начин из члана 12, став 1, алинеја 6 овог уговора, или о томе одмах обавести 
надлежни инспекцијски орган, а све у случају да утврди постојање околности које 
налажу забрану рада појединцима или заустављање процеса рада. 
 
 VI КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАВНА КОНТРОЛА ВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 14. 
Норма по којој ће услуге бити обрачунате утврђује се свакодневно пре почетка 
вршења услуга, према условима рада на терену, у складу са важећим нормама које се 
примењују у ЈП „Војводинашуме“. 
 
За тачност утврђене норме одговорни су референти код Наручиоца надлежни за 
конкретне услуге на пословима гајења и заштите, уређивања, припреме производње, 
радова у расадничкој производњи и радова у заштићеним природним добрима, у 
шумској управи где се услуге врше, што потврђују својим потписом на ,,дневној 
евиденцији,, извршених услуга. 
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Члан 15. 
Након извршених радова (по услугама), према нормама које утврде референти 
надлежни за конкретне услуге на пословима гајења и заштите, уређивања, припреме 
производње, радова у расадничкој производњи и радова у заштићеним природним 
добрима, у шумској управи на дневном нивоу, количину и врсту извршених услуга 
утврђује лице у шумској управи код Наручиоца задужено за послове који су предмет 
овог уговора и то: бројањем, мерењем или другим одговорајућим методама, уз 
присуству Извођача услуга или овлашћеног лица извођача услуга (којег је извођач 
дужан да писмено именује пре почетка вршења услуга), сагласно правилима 
шумарске струке и важећим стандардима о чему се сачињава ,,дневна евиденција,, 
извршених услуга. 
 
Извођач услуга или овлашћено лице извођача услуга у обавези је да потпише и овери 
,,дневну евиденцију,, извршених услуга у смислу потврде врсте, количине и квалитета 
извршених услуга.  
 
Од стране наручиоца ,,дневну евиденцију,, извршених услуга у смислу потврде 
врсте, количине и квалитета извршених услуга потписујелице у шумској управи код 
Наручиоца задужено за послове који су предмет јавне набавке. 
 

Члан 16. 
Записник се сачињава по врсти услуга (нпр.услуга свих извршених радова на 
припреми производње) последњег радног дана у месецу, на основу свих дневних 
евиденција извршених услуга за месец у коме се записник сачињава.  
 
Записник садржи врсту услуге, норму, количину и вредност обављених услуга, а  
потписују га: 
Референт који утврђује норму (надлежан за конкретне услуге на пословима гајења и 
заштите, уређивања, припреме производње, радова у расадничкој производњи и 
радова у заштићеним природним добрима);  Шеф шумске управе у којој се услуге 
врше и Извођач услуга; 
 
Записник се сачињава и потписује у 3 примерка, од којих 1 примерак задржава 
Наручилац, а два примерка задржава Извођач услуга. Записник представља 
рекапитулацију свих извршених радова за одређену врсту услуга за месец за који се 
сачињава Записник.  
 
Записник се израђује по шумским управама. На основу записника Извођач услуга 
издаје фактуру при чему Записник представља прилог фактури. 
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VII ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 17. 
 

На основу Записника о извршеној врсти услуге,Извођачуслуга сачињава фактурукоја се 
издаје 
на месечном нивоу (по шумским управама)и уредну фактуру доставља Наручиоцу. 
 
Фактура се доставља најкасније до 5-тог у текућем месецу за услуге извршене у 
претходном  месецу. У фактури мора бити наведен деловодни број и датум 
закључења овог уговора, као и број Записника којим су обухваћене услуге које се 
фактуришу.  
 
У фактури мора бити јасно исказана  нето цена рада , а посебно ПДВ. 
 
Плаћање се врши у року од ____дана од дана испостављања фактуре (партија 1). 
Плаћање се врши у року од ____ дана од дана испостављања фактуре (партија 2). 
     
VIII  РАСКИД УГОВОРА И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 18.   
 

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 10 дана. 
 

Члан 19. 
 

Извођач услуга се обавезује да приликом потписивања овог уговора Наручиоцу услуге 
преда једну бланко СОЛО МЕНИЦУ оверену печатом и потписом Извођача, са 
потврдом  пословне банке извођача да је меница коју извођач доставља регистрована 
у Регистру меница и овлашћења и СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, 
у коме је уписан износ 10% од укупне вредности уговора из члана 2, без ПДВ, а у циљу 
доброг извршења послакао гаранцију да ће уговорене обавезе у целости извршити на 
уговорени начин и у уговореном року. 
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IX ВИША СИЛА 
Члан 20. 

 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорене обавезе. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 
24 часа. 
 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозије, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су 
Законом утврђени као виша сила. 
 
У случају наступања више силе, рок за извршење уговорне обавезе се продужава за 
време које по свом трајању одговара вишој сили. 
 
X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
 

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
Евентуални спорови по овом уговору ће се решавати договорно, а уколико се у том не 
успе, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 

Члан 22. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна. 

Члан 23. 
 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) примерка 
добија Извођач услуга, а 2 (два) примерака Наручилац услуга. 
 
 

ИЗВОЂАЧ УСЛУГА 
_________________ 

 НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА 
____________________ 

 
               печат                                     печат 
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8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  
 
Образац структуре  цене са упутством како да се попуни, за јавну набавкуУСЛУГЕ НА 
ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА  2019. год. (II)  у отвореном поступку,редни број набавке 
60. 
 
Образац структуре цене је обавезни саставни део понуде.  
 
СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ ОСНОВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ,КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ ,  ПОПУЊЕНИ 
ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ОБРАЗЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА ПОНУЂАЧА. Стога ова конкурсна документација не садржи засебан образац 
структуре цене. 
 
Ако понуђач  у Образцу понуде није правилно и у целини попунио податке о 
основним елементима понуђене цене, сматраће се да није сачинио образац 
структуре цене, што представља битан недостатак понуде. 
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9.ОБРАЗАЦ – ПОТВРДА  О РЕФЕРЕНЦИ 
 
Назив и седиште НАРУЧИОЦА:___________________________________ 
Матични број:______________________ 
ПИБ:______________________ 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2, подтачка (2) Закона о јавним набавкама, наручилац издаје: 

 
П О Т В Р Д У 

 
да је ИЗВОЂАЧ УСЛУГА_______________________________________________________   (назив и 

седиште извођача услуга) 
 
у претходне 3 године (2016.,2017., 2018.) извршио следеће услуге за Наручиоца: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
     (навести тачан назив  услуга) 
 
у укупној вредности која је наведена у следећем табеларном прегледу: 

Укупан фактурисани 
износ изведених услуга 
у дин. без ПДВ-а у 2016. 

години 

Укупан фактурисани 
износ изведених 

услуга у дин. без ПДВ-а 
у 2017. години 

Укупан фактурисани 
износ изведених услуга 

у дин. без ПДВ-а 
 у 2018. години 

УКУПНО 
(у дин.без ПДВ-а) 

   
 

Потврда се издаје на захтев наведеног извођача услугаради учешћа у јавној набавци ,,УСЛУГЕ НА 

ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА  2019.год. (II), у отвореном поступку, редни број набавке 60 коју 

спроводи ЈП "Војводинашуме" Петроварадин и у друге сврхе се не може употребити. 
Да су напред наведени подаци тачни, тврди и оверава: 

 
Место:_______________        ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 
Датум: ______________      ___________________________ 

               
(потпис и печат) 
 

Напомена:Понуђач образац ,,потврде о референци,, треба да копира у онолико примерака 
колико има наручилаца услуга који ће му их попунити и оверити и да им пошаље на 
попуњавање. Наручиоци за које је понуђач вршио предметне услуге попуњавају рубрике за 
године у којима је понуђач за њих вршио услуге. 
Уколико се подноси понуда за више партија, ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ ПРИЛАЖУ СЕ УЗ СВАКУ 
ПАРТИЈУ ПОСЕБНО. 
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88 став 1 Закона о јавним набавкама, понуђач_________________ 

____________________________________________________зајавну набавку УСЛУГЕ НА 
ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА  2019. год. (II)  за партију/е бр._____________у 
отвореном поступку, редни број набавке 60, доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

Врста трошкова  Износ трошкова  у РСД 

    

       

       

       

       

                                У К У П Н О:    

     

датум:     

М.П.  

потпис овлашћеног лица  

понуђача/носиоца посла 

   

____________________  

место:  

____________________  ___________________ 

   
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
У образцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкови прибављања средства обезбеђења. 
 
Напомена: достављање овог образца није обавезно. 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача: 

________________________________________________________, са седиштем у 
_________________________, ул. ___________________________________________ 

 бр. ___, дајем следећу : 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  за јавну набавку УСЛУГА НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019. год. (II)  у 
отвореном поступку, редни број набавке: 60, коју спроводи наручилац ЈП 
“Војводинашуме“ Петроварадин, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

   

датум:     

М.П.  

ПОНУЂАЧ 

   
____________________  

место:  

____________________  ___________________ 

   
                                                                                                                            Потпис одговорног 
лица 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА ИЗЈАВА МОРА БИТИ 
УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ. 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник  понуђача: 

_____________________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, ул. _________________________________________ 
бр. ___, дајем следећу : 

                                                                         И З Ј А В У 

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку  за јавну набавку 
УСЛУГА НА ГАЈЕЊУ И УРЕЂИВАЊУ ШУМА 2019. год. (II) у отвореном поступку,  редни 
број набавке: 60, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, 
изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

датум:     

М.П.  

         ПОНУЂАЧ 

   
____________________  

место:  

____________________  ___________________ 

                                                                                           Потпис одговорног 
лица 
 
 
 
НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА ИЗЈАВА МОРА БИТИ 
УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ. 
 


