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Ова КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА припремљена је на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон), чл. 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 520 од 08.05.2020.године, редни број јавне набавке:43/20 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број: 521 од 08.05.2020.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/телефаx: 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 43/20 су услуге: ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ШУМАРСТВУ 
2020.год. и то: Научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и 
производних потенцијала шума, према спецификацији наведеној у глави 3. Конкурсне 
документације под насловом "Врста услуга (техничке спецификације)", 

 
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.  
Није у питању резервисана јавна набавка. Не спроводи се електронска лицитација. 
 
Контакт особе (радним данима: понедељак - петак, 07-15 час.): 
на бр. тел. 021/431-144 
 
др Бојан Тубић, дипл.инж.шум. (стручна питања)  
Мирјана Кричковић, дипл.мен. (економска питања)   
Едита Бркић, дипл.правник (правна питања) 
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1.5.    Пропратни образац 
  
 

(попунити и залепити на коверту/кутију или преписати све податке на коверат)  

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

НЕ ОТВАРАТИ!  
 

ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: 
  

- ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ШУМАРСТВУ 2020. ГОД. 
  

РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 43/20 
              
 
НАРУЧИЛАЦ:  
 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“  ПЕТРОВАРАДИН 
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2  
 
ПОНУЂАЧ:  
назив: ________________________________________________________________  
адреса: _______________________________________________________________  
број телефона: ______________________  
број телефакса: ______________________  
електронска адреса: ______________________  
име и презиме лица за контакт: ______________________  
 
 

 
 

1.6.      Право учешћа 
 

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

1.7.      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. 
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1.8.     Подношење понуде  
 

Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, Прерадовићева 2 
примљена до 03.07.2020. године, најкасније до 09,30 часова.  
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:  
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин 
 
Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде. 
 
ПОНУДЕ МОРАЈУ БИТИ У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА ИЛИ КУТИЈАМА - НА КОВЕРТИ/КУТИЈИ 
ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА 1.6:  ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ. 
 
Понуде које нису примљене код наручиоца до 03.07.2020. 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, 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. 
 

1.9.  Отварање понуда 
 

Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 03.07.2020. год. 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. 
 

1.10. 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. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

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

 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ су услуге: ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ШУМАРСТВУ 2020. год.  
и то: научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних 
потенцијала шума 
 
Нази и шифра из општег речника набавке:   
- научно истраживачке услуге - 71351700 
 
Јавна набавка није обликована по партијама.  

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ је – најнижа понуђена цена. 
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3. ВРСТА УСЛУГЕ (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГЕ КОЈА СЕ ВРШИ, СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК/ДИНАМИКА И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 
ОПИС И ВРСТА УСЛУГЕ: 
Предмет јавне набавке су научно-истраживачке услуге које треба да буду реализоване у склопу 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОЈЕКТА - ПРОУЧАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВИТАЛНОСТИ И 
ПРОИЗВОДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ШУМА, на различитим локалитетима, у газдинским јединицама 
којима газдује ЈП “Војводинашуме”, а обухватају следеће:  
 

A. ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ ФАКТОРА У РАСАДНИЦИМА, ЗАСАДИМА, КУЛТУРАМА, 

ПЛАНТАЖАМА, СЕМЕНСКИМ ОБЈЕКТИМА И САСТОЈИНАМА, ШТО ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ 

АКТИВНОСТИ: 

1. Контрола здравственог стања објеката; 
2. Истраживање и детерминација штетних организама; 
3. Процена  угрожености шума и прогноза даљег тока проблема;  
4. Давање упутстава за решавање проблема (превентивне и репресивне мере); 
5. Постављање и праћење огледа који имају за циљ праћење штетне појаве рака коре у 

културама и плантажама тополе; 
6. Обука и  едукација стручњака у  шумским газдинствима и шумским управама (на 

терену и организацијом семинара по потреби, на захтев Наручиоца ). 
 

Б. САРАДЊА НА ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИМ ПОСЛОВИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ШУМА И 

ПОСЛОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА FSC СЕРТИФИКАТ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ШУМА, ШТО 

ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

1. Прогнозно извештајни послови који обухватају следеће проузроковаче болести: 
 Cryptodiaporthe populea Sacc. (Butin), 
 Scirrhia acicola (Dearm) Sigers, 
 Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl., 
 Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn., 
 Melampsora spp. 

 
2. Прогнозно извештајни послови који обухватају следеће штетне инсекте: 

 Lymantria dispar L., 
 Chrysomelidae, 
 Erannis defoliaria Cl., 
 Operophthera brumata L., 
 Scolytidae. 

 
3. Прогнозно извештајни послови који обухватају следеће:  

 редовна контрола здравственог стања шума, засада, култура и расадника, 
 откривање штета, 
 детерминација узрочника штета, 
 одређивања степена угрожености и даљег развоја штетног фактора уз могућност 

давања препорука за њихово сузбијање на конкретном објекту. 
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4. Подршка на пословима везаним за FSC сертификат из области заштите шума, као и 
подршка на имплементацији FSC стандарда у области заштите шума која подразумева 
следеће: 
 
 усклађивање са новим привременим националним/регионалним FSC стандардом 

Републике Србије (FSC Interim Generic Indicators); 
 усклађивање са новом FSC политиком пестицида (ESRA обрасци, стратегија 

примене пестицида ЈП »Војводинашуме«...); 
 обуке за попуњавање ESRA образаца и примену стратегије примене пестицида ЈП 

»Војводинашуме«; 
 активности на отклањању недостатака насталих након редовних FSC надзора. 

 
B. ИСТРАЖИВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ У РАСАДНИЦИМА И 

ЗАСАДИМА ТОПОЛА, БЕЛИХ ТОПОЛА И БАГРЕМА И ОБНОВЉЕНИМ ШУМАМА ХРАСТА 

ЛУЖЊАКА, ШТО ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

 
1. На подручју ЈП "Војводинашуме", односно у расадницима и засадима у којима 

присуство коровске вегетације угрожава опстанак гајених биљака, потребно је давати 
упутства за њихово механичко и хемијско сузбијање. Даваће се детаљна упутства у 
циљу успешног решавања проблема закоровљености. 

2. На подручју ЈП »Војводинашуме« ће на више локалитета, а према потреби, бити 
постављени пољски огледи на којима ће се обавити истаживање састава коровске 
вегетације. Досадашња сазнања и решења биће допуњена новим сазнањима о 
ефикасности хербицида на коровске биљке и њиховом утицају на гајене биљке у 
складу са захтевима FSC стандарда. Обавиће се оцена развоја коровске вегетације и 
стања гајених врста на новим огледним површинама у којима би се проширио број 
третмана (врста хербицида, доза, време третирања) и стекла нова сазнања о сузбијања 
коровске вегетације;  

 
 
Г. СЕЛЕКЦИЈА ГЕНОТИПОВА ШУМСКИХ ВРСТА ДРВЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА  
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА И ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДНОСТИ 

 
Предмет јавне набавке је стварање одговарајућих генотипова шумског дрвећа, са циљем да 
се приликом пошумљавања користе одговарајуће провенијенције. Стварање различитих 
генотипова шумских дрвенастих врста је дугорочан процес који се одвија кроз више 
сложених поступака како би се створили и увели у производњу они генотипови који имају 
пожељна својства, а пре свега  малу осетљивост на болести и према коме инсекти показују 
низак ниво преференције, висок потенцијал за адаптацију и брз раст тако да постоји 
неопходност сталног увођења нових генотипова како би се боље користио генетички 
потенцијал шумских врста.  
Као посебан задатак у оквиру овог дела јавне набавке, а ради унапређења здравственог 
стања и преживљавања ожиљеница беле тополе у расадничкој производњи беле тополе 
примениће се стимулатори ожиљавања на бази индолбутерне киселине и кобалт хлорида. 
Пратиће се ефекат примењених стимулатора на преживљавање ожиљеница генотипова за 
које се планира увођење у процес признавања и регистровања као сорте, као и генотипова 
који су у овом процесу планирани да буду стандарди, ради формирања одговарајуће сортне 
технологије. 
У складу са наведеним, вршилац услуге треба да врши следеће активности: 
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1. Очување генетичких ресурса шумских дрвенастих врста; 
2. Стварање и увођење у производњу нових сорти шумског дрвећа; 
3. Увођење стимулатора ожиљавања резница на бази индолбутерне киселине и кобалт 

хлорида у расадничку производњу у циљу побољшања здравственог стања и 
преживљавања ожиљеница беле тополе. 

4. Истраживања структурних и развојно-производних карактеристика засада и састојина. 
 

Д. ДЕТЕРМИНАЦИЈА СТАНИШНИХ УСЛОВА У ЗАСАДИМА НАРУШЕНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 
КАО И ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА 

 

Предмет јавне набавке је проучавање земљишта у комплексу алувијално-хигрофилних шума 
што обухвата следеће активности: 

1. Истраживање и детерминација земљишта у текућим пошумљавањима; 
2. Израда студија едафских карактеристика са препорукама; 
3. Достављање израђених педолошких карата у аналогном и дигиталном формату (shp 

fajl) за газдинске јединице: »Матијевица-Кадионица« и »Тополик«, најкасније 
приликом достављања коначног извештаја о реализацији пројекта. 
 

Ђ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА ГЛОДАРА У ШУМСКИМ ЕКОСИСТЕМИМА 

 
Предмет јавне набавке је наставак проучавања и праћења популација глодара и изналажење 
могућности ефикасних и еколошки прихватљивих метода контроле бројности њихових 
популација. Познато је да густина популација појединих врста мишоликих глодара варира 
сезонски или вишегодишње. У годинама пренамножења изазивају велике штете на шумском 
семену, понику и садницама. У току вишегодишњег колебања бројности може доћи до 
повремених каламитета популација, што се веома одражава и на висину штете која може 
достићи размеру праве катастрофе. 
 
У складу са наведеним, вршилац услуге треба да врши следеће активности: 
 

1. Предлагање превентивних и других мера контроле заснованих на научним, стручним, 
теоретским и практичним познавањима проблематике која се тиче популационе 
биологије и екологије појединих врста глодара; 

2. Повећавање нивоа информисаности и знања запослених о мерама за контролу 
глодара и методама мониторинга кроз едукацију у форми презентације резултата 
истраживања, као и практичном демонстрацијом на терену. 

3. Имплементација мера за контролу и сузбијање глодара у складу са приручником. 
 
 
Понуђач (Вршилац услуге) се обавезује да Наручиоцу услуге достави примерак/ке јавне/их 
публикације/а у којој/има ће бити садржани резултати истраживања за све области истраживања, а 
поводом услуге која је предмет ове јавне набавке. Крајњи резултати научно – истраживачких услуга 
који су предмет ове јавне набавке треба да буду конкретне и употребљиве препоруке и мере 
погодне за примену у шумарској оперативи. Ове препоруке и мере морају бити јасно назначене и у 
коначном извештају као посебне целине извештаја за сваку активност која је предмет набавке. 
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РОК И ДИНАМИКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ: 
 
У прва три периодична извештаја (по један након истека сваког периода од три месеца, почевши од 
почетка важења уговора) које извештаје израђује Понуђач (Вршилац услуге) потребно је да исти 
садржи детаљно приказане резултате које је Вршилац услуге постигао спровођењем истраживачко 
развојних услуга (за период од 3 месеца), које представљају предмет јавне набавке.  Коначан 
извештај (за период од годину дана), који коначан извештај израђује Понуђач (Вршилац услуге), 
треба да садржи детаљно приказане резултате, закључке и препоруке које је Вршилац услуге 
постигао спровођењем истраживачко развојних услуга који представљају предмет јавне набавке и 
за цео период пружања услуге (годину дана). 
 
Сваки излазак на терен, Вршилац услуге треба да најави дирекцији Предузећа -Сектор за 
шумарство, екологију и развој, као и шумском газдинству-Служба за планирање и газдовање 
шумама, телефонски или путем електронске поште. Након сваког изласка на терен, Вршилац услуге 
је у обавези да сачини Записник о обављеним активностима, утврђеном стању-мерењима, датим 
препорукама, као и даљим планираним активностима на решавању уоченог проблема или наставку 
истраживања. Предметни записник потписују представник Вршиоца услуге који је излазио на терен, 
а испред ЈП “Војводинашуме задужени референт у шумском газдинству и  шумској управи, као и 
шеф шумске управе у којој је реализован теренски излазак”. Сачињени Записник (потписан) се у 
писаној или електронској форми (скениран) доставља дирекцији ЈП “Војводинашуме”-Сектор за 
шумарство, екологију и развој, шумском газдинству и шумској управи.  
 
Услуге истраживања Понуђач (Вршилац услуге) ће вршити у одређеним истраживачким периодима 
у трајању од по 3 месеца. Након сваког истраживачког периода Понуђач (Вршилац услуге) је дужан 
да Наручиоцу (Наручиоцу услуге) достави периодични извештај односно коначни извештај о 
извршеним услугама за протекли истраживачки период тј. за период од 3 месеца, рачунајући почев 
од датума закључења уговора, као и за цео период пружања услуге (годину дана).   
 
Коначни извештај мора да садржи јасне и конкретне препоруке, предложене мере и смернице у 
вези са појединим активностима које су предмет овог уговора. 
 
ЦЕНА  
 
Цена услуге коју понуђач нуди јесте цена за вршење комплетне услуге која је предмет ове набавке, 
за све време трајања уговора. 
 
Понуђач (Вршилац услуге) уписује укупну цену услуге у ,,образац понуде,, (прилог бр.6) и ,,образац 
структуре цене,, (прилог бр.8. конкурсне документације).  
 
У цену улазе сви трошкови пружања услуга, укључујући све додатне и пратеће трошкове везане за 
извршење услуге која је предмет уговора: трошкове превоза, слања, копирања, достављања 
документације и сл. 
 
Током трајања уговора, уговорена цена пружања услуга је фиксна и непроменљива. 
 
РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Наручилац услуге врши плаћање укупно уговореног износа у четири једнаке рате од по 25% 
вредности уговора, у року од 45 дана од датума издавања уредне фактуре, а по прихваћеном 
периодичном односно коначном извештају од стране Наручиоца услуге.  
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА 
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета извршене услуге на месту извршења, током и 
после извршене услуге. Уколико се након контроле калитета установи да постоје одступања у 
односу на уговорени квалитет и стандарде, наручилац има права, односно Понуђач (Вршилац 
услуге) има обавезе, како је то регулисано одредбама уговора, према моделу датом у овој 
конкурсној документацији.  
 
РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
Рок на који је уговор закључен може се продужити за најдуже 6 месеци, уколико уговорене услуге 
нису извршене у целости, а наручилац има за тим потребу, о чему је наручилац дужан да донесе 
одлуку у складу са Законом о јавним набавкама, а уговорне стране да закључе анекс уговора.  
 
Након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, може се повећати обим 
предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може да се повећа 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.  
 
Остале измене и допуне уговора о вршењу услуге, могуће су само из нарочито оправданих, 
објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена вредност уговора и 
јединичне цене услуга, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 
 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
60 дана од дана отварања понуде. 
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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 као чланови 

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) ./. (брисана из Закона) 
4) да 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. 
 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 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 
подношење понуда. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ (члан 76. Закона) 
 
Од додатних услова за учешће из члана 76. Закона, наручилац од понуђача захтева да докаже да 
испуњава неопходни 
 

1) Кадровски капацитет 
2) Пословни капацитет и    
3) Технички капацитет  

 
према упутству из ове конкурсне документације наведеног под 4.4.  Упутство како се доказује 
испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона (стр. 27 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 1. тачке 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. 
 
4.4.  Обавезни услови и упутство како се доказује испуњеност обавезних услова (из чл. 75. 
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:  

-у случају 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: 

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.  
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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 лица; као и 

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

евиденције 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 уверења Основног суда које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

али уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 

дела у надлежности редовног кривичног одељења 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 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 заступника за 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 месту 
пребивалишта лица, 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. 
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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: 

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 

 
Напомена: у овој јавној набавци се НЕ ЗАХТЕВА ТАКВА ДОЗВОЛА, те није потребно достављати 
доказе о испуњености овог услова. 
 
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 следећог документа: 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

Изјава о поштовању обавеза из члана 75., став 2. Закона (на обрасцу из конкурсне документације – 
поглавље 11, на стр.89 конкурсне документације) – под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, 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. 
 

 
4.5.Додатни услови и упутство како се доказује испуњеност додатних услова ( из чл. 76. 
Закона)  

 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

  1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ 

КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ И ТО: 

- да има у радном односу/ангажовано минимум 15 доктора наука са високим научним 
звањем (минимум научни сарадник или еквивалентно) из области: заштите шума, заштите 
биља, шумарске генетике и оплемењивања, молекуларне генетике, физиологије биљака, 
проучавања земљишта, гајења шума, коришћења шума и екологије шума од којих је 
минимум 1 са уском специјалношћу за сузбијање коровске вегетације у шумским 
расадницима и засадима;  

- да је сваки од 15 запослених/ангажованих како је претходно наведено, објавио минимум 3 
научна рада у реномираним научним часописима, у својству аутора или коаутора, а који се 
односе на област из које је предмет јавне набавке. Под реномираним научним часописима 
подразумевају се часописи минимум М51 категорије. 

 

Докази: 

 

- Изјава (на сопственом обрасцу) одговорног лица понуђача дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач има у радном односу  или ангажовано минимум 15 
доктора наука са високим научним звањем (минимум научни сарадник или еквивалентно) из 
области: заштите шума, заштите биља, шумарске генетике и оплемењивања, молекуларне 
генетике, физиологије биљака, проучавања земљишта, гајења шума, коришћења шума и екологије 
шума од којих је минимум 1 са уском специјалношћу за сузбијање коровске вегетације у шумским 
расадницима и засадима (у изјави се не наводе лични подаци о запосленим/ангажованим лицима 
већ се наводи који број запослених/ангажованих лица има високо научно звање (минимум научни 
сарадник или еквивалетно) и из које области од наведених);  

Напомена: Изјава се односи на уговоре о радном ангажовању и пријаве осигурања по тим 
уговорима који су закључени до тренутка подношења понуде. Уговори о радном ангажовању 
морају имати временско важење најмање за период трајања уговора о вршењу услуга, узевши у 
обзир и евентуална продужења важности уговора.   
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- ПОТВРДА (на сопственом обрасцу) потписана од стране одговорног лица понуђача којим 
потврђује да је сваки од минимум 15 запослених/ангажованих лица - доктора наука са високим 
научним звањем (из области како како је захтевано конкурсном документацијом) објавио 
минимум 3 научна рада у реномираним научним часописима у својству аутора или коаутора 
(потребно је навести тачне називе научних радова и њихових аутора, у ком својству је 
запослено/ангажовано лице учествовало у писању начуног рада, тачан назив научног часописа у 
коме је објављен и када је објављен). 

Напомена: 
-  Изјаве/потврде морају бити читко исписане штампаним словима, потписане од стране 
одговорног лица понуђача. Изјава се може поднети у ОРИГИНАЛУ, ОВЕРЕНОЈ КОПИЈИ ИЛИ 
ОБИЧНОЈ ФОТОКОПИЈИ 

Напомена: 

-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. 

 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 

  2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ 

ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ И ТО: 

-да је понуђач спровео научна истраживања везана за заштиту шума у претходних 5 година 

у вредности од минимум 6.000.000,00 РСД.  

Докази којима се доказује испуњеност додатног услова (пословни капацитет): 

- ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА, која је саставни део конкурсне документације-поглавље  12. 
конкурсне документације. Потврда/е о референцама мора бити израђена на обрасцу из конкурсне 
документације или на сопственом обрасцу који садржи све елементе обрасца из конкурсне 
документације. Понуђач Потврду о референцама треба да фотокопира у онолико примерака 
колико има корисника/наручилаца услуга који ће му их попунити и оверити и да им пошаље на 
попуњавање. Потврда о референцама подноси се уз понуду искључиво потписана од стране 
корисника/наручица услуга код кога су вршене услуге и само таква ће бити оцењена као доказ 
(потврда се може поднети у оригинал, овереној копији или обичној фотокопији). Корисници 
услуга/е понуђача попуњавају рубрике за године у којима је понуђач за њих извршио услуге. 
Корисником/наручиоцем услуга се сматра било које правно или физичко лице. Достављеном 
Потврдом, Понуђач доказује да је за корисника/наручиоца услуга/е понуђач спровео услуге научног 
истраживања везана за заштиту шума из које мора бити доказиво да су наведене услуге вршене у 
претходних 5 година, а да је укупан износ једне или свих извршених услуга из области која је 
предмет јавне набавке заједно у претходних 5 година минимум 6.000.000,00 РСД. 

 

Напомена:  

Потврда о референцама мора бити читко, у целости попуњена штампаним словима, са 

наведеним називом трећег лица за кога је понуђач вршио услуге, потписана од стране његовог 

одговорног лица са датумом када су вршене услуге и у којој вредности.  
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Потврда се може поднети у ОРИГИНАЛУ, ОВЕРЕНОЈ КОПИЈИ ИЛИ ОБИЧНОЈ ФОТОКОПИЈИ. (образац 

,,потврда о референцама,, прилог 12.конкурсне документације или на сопственом обрасцу који 

садржи све елементе из прилога 12.конкурсне документације)  

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. 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 

  3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ 

ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ И ТО: 

-да поседује лабораторију за фитопатолошка и ентомолошка истраживања (микроскопи, 

мерни микроскопи, ентомолошке лупе, ламинарна комора, стерилизатор, аутоклав, 

дејонизатор воде),  

- да поседује клима комору за извођење контролисаних огледа испитивања штетних 

организама,  

- да поседује опрему за молекуларну генетику која се може користити у детерминацији 

штетних организама (ПЦР машина, термостат, центрифуге, вортеx, ламинарна комора, 

дубински замрзивач, мулти НА, спектрофотометар, инкубатор, системи за електрофорезу),  

- да поседује опрему за мерење физиолошких параметара биљака и стрес биљака. 

да поседује лабораторију за педолошка истраживања (могућност одређивања  физичких, 

хемијских и водноваздушних особина земљишта); 

Докази: 

- Изјава Понуђача  о поседовању горе наведене опреме, односно да исти располаже наведеним 

неопходним и довољним техничким капацитетом. 

Напомена:  

Образац изјаве мора бити читко попуњен штампаним словима, потписан од стране одговорног 
лица понуђача. Изјава се може поднети у ОРИГИНАЛУ, ОВЕРЕНОЈ КОПИЈИ ИЛИ ОБИЧНОЈ 
ФОТОКОПИЈИ. (образац ,,Изјава понуђача о техничком капацитету,, прилог 13. конкурсне 
документације.) 

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. 
 

4.6.  Напомене у вези доказивања обавезних и додатних услова   
 

- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. 

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 регистра понуђача Агенције за 

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

доступни и где наручилац може да провери тај податак.  
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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. 

- ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧ МОРА ПОДНЕТИ 
СВАКИ ЗАХТЕВАНИ ДОКУМЕНТ, искључиво у облику, форми, оне старости и од оног издаваоца-
како захтева наручилац. 
 

- Докази о испуњености ОБАВЕЗНИХ услова из члана 75. Закона, (осим изјаве из члана 75 став 2 
Закона) могу се доставити у виду неоверених фотокопија. 

 
- 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 (укључујући и уговоре о раду/ангажовању лица на увид). Уколико понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

- Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда провери тачност наведених 
података у потврдама и другим доказима које 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, 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. 

 
- 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 није дужан да доставља 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежног органа. 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 наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

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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4.7.   Битни недостаци понуде у 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; 
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, 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, образци се могу фотокопирати. 
 

3. Понуда не сме да садржи варијанте. 
 

4. Понуда мора бити достављена у посебном омоту – ковертиили кутији, затворена на начин 
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 
коверти/кутији мора бити залепљен образац из поглавља 1.6. конкурсне документације - 
Пропратни образац (образац може бити и дословно преписан на коверат/кутији) и мора 
бити назначен број партије за коју се подноси понуда. Докази о испуњености обавезних 
услова за учешће подносе се у једном примерку без обзира на број партија за које се подноси 
понуда. Остали обрасци, средства обезбеђења, модел 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  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 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. 
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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 исказане у Обрасцу понуде, морају одговарати 
јединичним и укупној цени које су исказане у Обрасцу структуре цене, јер у случају 
неслагања неће моћи да се утврди стварна садржина понуде и понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива. Да ли су правилно исказане Укупне цене, Комисија за јавну набавку 
проверава приликом стручне оцене понуда и у случају неслагања поступиће у складу са 
Законом. 
 

9. Понуда мора да садржи (да се састоји) од свих докумената наведених у поглављу 5.2. ове 
конкурсне документације. 
 

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

 
Од ПОНУЂАЧА  се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације 
које су садржане у конкурсној документацији. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 23 of 54 
 

 

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. 
Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде. 
 
ПОНУДЕ МОРАЈУ БИТИ У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА ИЛИ КУТИЈАМА, СА НА КОВЕРТИ/КУТИЈИ 
ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА 1.6.  ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ. 

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;  

2. 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.   

3. Попуњен, потписан Образац понуде (поглавље бр.6) код заједничке понуде понуда мора 
садржати обавезно и Споразум, као и Изјаву о именовању носиоца посла ако су се 
учесници групе понуђача тако договорили;  

4. Попуњен, потписан на предвиђеном месту на последњој страни Модел уговора (Поглавље 
7.) 

5. Попуњен, потписан Образац структуре цене (Поглавље 8.) са обавезно попуњеним 
колонама у складу са датим упутством за његово попуњавање;  

6. Доказе којима се доказује испуњеност додатних услова (кадровски, пословни и технички  
капацитет) за учешће понуђача у поступку јавне набавке из члана 76. Закона , у облику, 
форми, броју примерака идр. - према упуствима које је дао наручилац и то следеће: 

- Изјава понуђача о кадровском капацитету (на сопственом обрасцу) 

- Потврда о понуђача о објављеним научним радовима (на сопственом обрасцу) 

- Потврда о референцама (прилог 12. конкурсне документације или на сопственом обрасцу 
који садржи све елементе из прилога 12. Конкурсне документације) 

-  Изјава понуђача о техничком капацитету (прилог 13. конкурсне документације). 
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7. Средство финансијског обезбеђења (НАВЕДЕНА СРЕДСТВА ДОСТАВЉАЈУ СЕ УЗ ПОНУДУ) и 
то: 

 -  за озбиљност понуде -  подноси се  једна потписана и оверена печатом бланко соло меница,  
доказ о регистрацији менице и један  попуњен, потписан и оверен печатом образац меничног 
овлашћења у оригиналу (саставни део конкурсне документације).  

-  Картон депонованих потписа, у једном примерку у обичној фотокопији.  
 

8. Попуњена, потписана Изјава о независној понуди, у једном примерку (поглавље 10. 

конкурсне документације). 

 

9. Попуњена, потписана Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, у једном 

примерку (поглавље 11. конкурсне документације). 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, као и докази које 
захтева наручилац у циљу могућности упоређивања понуда и утврђивању стварне садржине 
понуда, већ су наведени у поглављу број 4.7 конкурсне документације и они, уколико нису 
испуњени, представљају битне недостатке понуде. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној 
документацији (Изјава чланова групе дата је у оквиру поглављу 6. конкурсне документације 
(6.2), 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 од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 

5.3. Партије, варијанте  
 
     Набавка није 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 ,,Истраживачко развојни пројекти 
у шумарству 2020. год.»  редни број јавне набавке 43/20. 
  
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.  
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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.  
 
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.  
 

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 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. 
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  
- 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; 
- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;  
- податке о понуђачу који ће издати рачун;  
- број текућег рачуна на који ће бити вршена плаћања;  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
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За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни и потпише образац „Подаци о понуђачу 
који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне документације. Група понуђача може да се 
определи да обрасце потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати обрасце. ИЗЈАВА чланова групе понуђача о 
именовању носиоца посла, дата је у конкурсној документацији уз Образац понуде, у поглављу 6.2. 
 
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 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.   
 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача  којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 

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

 
Све је дефинисано у глави  3.  ове конкурсне документације. 
 

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

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату вредност (пдв-а).  
Цена мора бити исказана као коначна, са свим урачунатим трошковима и попустима.  
 
Јединичне и укупна цена су фиксне и не могу се мењати, током целог периода важности уговора, 
као ни у случају продужења рока вршења услуга. Изабрани понуђач (вршилац услуге) нема право 
на повећање цене, по било ком основу. 
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 (врсти, садржини, начину подношења, висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача)  

 
Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза  средством финансијског обезбеђења, како следи. 
 
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, УЗ ПОНУДУ , обавезно се прилаже: 
- 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. гласник РС", бр. 56/2011, 
80/2015 и 76/2016), 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 (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац у прилогу, у коме 
понуђач уписује износ 10% од вредности понуде (понуђене укупне цене, без ПДВ). 
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- У ОРИГИНАЛУ, ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ ИЛИ ОБИЧНОЈ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ се, у једном 
примерку КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (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 овлашћени члан 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 о јавној набавци; 
- Ако му је додељен уговор, а он не достави тражена средства финансијског обезбеђења  

за добро извршење посла и остала тражена средства. 
 

Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења како је захтевано, тј. ако у стручној  
оцени понуда утврди да је достављено средство обезбеђења из тог разлога ненаплативо, понуда  
ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
 ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач ће, уколико понуђачу буде одлуком наручиоца додељен 
уговор, пре закључења уговора, доставити: 
 
- 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. гласник РС", бр. 56/2011, 
80/2015 и 76/2016), 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 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 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, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "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 поступку јавне набавке услуга: Истраживачко развојни 
пројекти у шумарству 2020. год. и овлашћујемо ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, рерадовићева 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 
 
__________________ год. 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 Адреса: __________________________________ 
__________________________________ 
 

 Мат.бр. __________________________________ 
 ПИБ __________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Директор 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 29 of 54 
 

 
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "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 
 
Текући рачун: 205 – 601-31   Комерцијална банка ад Београд 
Матични број: 08762198          ПИБ: 101636567 
 
Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо 
_______________________________________ као повериоца, да је може попунити на износ до 
_____________________ динара (словима: __________________________________  динара) за добро 

извршење посла, по основу Уговора о вршењу услуга: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 
2020. год. бр. ________ од _____________ године. 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. 
             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. 
 
Датумиздавања Овлашћења 

 

______________________ 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адреса: ________________________________ 

________________________________ 

 Мат. бр.  

________________________________ 

                ПИБ ________________________________ 

 

 

 
                Директор 

                       ____________________________ 
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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. Прерадовићевабр. 2, 
Петроварадин, или на електронске адресе истовремено: sminic@vojvodinasume.rs; 
edita.brkic@vojvodinasume.rs и btubic@vojvodinasume.rs;  са назнаком: Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуга-
Истраживачки пројекти у шумарству 2020. год. редни број јавне набавке: 43/20, или путем факса 
на број: 021/431-144. 
 
Уколико се комуникација врши електронским путем, то се може вршити искључиво на означену 
електронску адресу 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.  
 
 
 

mailto:sminic@vojvodinasume.rs
mailto:edita.brkic@vojvodinasume.rs
mailto:btubic@vojvodinasume.rs
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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, што значи 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. 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
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 који испуњавају све потребне услове понуде исту цену, 

комисија ће, у присуству понуђача, жребом одредити који понуђач има предност односно која 

понуда је прихватљива. 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.  

 

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. 
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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  
 

Право на учешће у поступку има понуђач који ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, И КОЈИ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.  

 
Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, која се издаје под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дат је у поглављу 11. ове конкурсне 
документације. 
 

5.17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач који има интерес за доделу уговора и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права се може поднети непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се захтев подноси електронским путем или 

факсом, то се може вршити искључиво на напред означену електронску адресу 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

 

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 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 
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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. 

 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у 

поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 

споразума у складу са чланом 40а ЗЈН. 

 

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 из ст. 3 и 4. члана 149. ЗЈН, 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. ЗЈН. 

 

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. 

 

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе. 

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: 97 43/20; 

(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се 

односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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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. 

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда;  

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 

вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 

процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000 динара, уколико је 

набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 

120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након 

отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

5.18. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци  
 
Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) 
дана од дана истека  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.  
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. Закона о јавним набавкама)  
 

Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  
 
2) учинио повреду конкуренције;  
 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда.  
 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама.  
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  
 
У складу са изменама и допунама Закона о јавним набавкама (објављеним у „Сл.гл.РС“ број 68/15), 
Наручилац у овој конкурсној документацији НЕ ТРАЖИ додатно обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ИЗЈАВА чланова групе понуђача 
 
 
Понуда за јавну набавку услуга: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020. год. и то: 
научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних 
потенцијала шума, у отвореном поступку, редни број јавне набавке: 43/20. 
 

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): 

а) самостално ________________________________________ 
б) са подизвођачем ___________________________________ 
ц) као заједничка понуда _______________________________ 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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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 
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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     

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. 
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3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања 
виталности и производних потенцијала шума,  ПОНУЂЕНА  ЦЕНА, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ, УСЛОВИ 
ПОНУДЕ, РОК И ДИНАМИКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ, детаљно су наведени у Поглављу бр. 3 конкурсне 
документације. 

4) ЦЕНА  
Укупна понуђена цена услуга износи ___________ динара, без ПДВ-а. 
 
Цена услуга коју понуђач нуди, јесте укупна цена за вршење комплетних услуга које су предмет ове 
набавке, за све време трајања уговора. 
 
У цену улазе сви трошкови пружања услуга, укључујући све додатне и пратеће трошкове везане за 
извршење услуга које су предмет уговора: трошкове превоза, слања, копирања, достављања и сл. 
Током трајања уговора, уговорена цена пружања услуга је фиксна и непроменљива. 
 
6) РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 
 
Наручилац услуге врши плаћање понуђене цене (вредности уговора) у четири једнаке рате од по 
25% вредности уговора одложено у року од 45 дана од датума издавања уредне фактуре, а по 
прихваћеном периодичном односно коначном извештају од стране Наручиоца услуге.  
 
7) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
 
 60 дана од дана отварања понуде. 
 

   

Место и датум:                      Понуђач:     

            

                                (потпис одговорног лица) 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да је сагласан са свим 
наведеним у обрасцу понуде и чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде 
наведени.  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати 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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6.1. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ О ИМЕНОВАЊУ 
НОСИОЦА ПОСЛА 
 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку услуга: Истраживачко развојни 
пројекти у шумарству 2020. год. и то: научно – истраживачки пројекат проучавања и 
унапређивања виталности и производних потенцијала шума, коју спроводи наручилац ЈП 
“Војводинашуме“ Петроварадин, редни број набавке: 43/20. 
 
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  

 
Назив:____________________________ 
 
Седиште:__________________________ 
           ______________________________ 
 
 
 

 
 
 
_________________________ 
                                                           
 

 
Назив:___________________________ 
 
Седиште:__________________________ 
          ______________________________ 

 
 
 
_________________________ 
 
                                                           
 
 

 
 
Датум:________________                                                                                 ПОТПИС 
Место:________________      ОДГОВОРНОГ ЛИЦА НОСИОЦА ПОСЛА 
                                                                                                              ________________________________ 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише модел уговора 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 услуге који 
му поверава да изврши. У случају заједничке понуде, дужан је да наведе назив сваког члана групе 
понуђача, а сваки члан групе понуђача је у обавези да попуњени модел уговора овери и потпише.  
 

УГОВОР  О ВРШЕЊУ УСЛУГА  
 
 

Закључен дана ____________ 2020. године у Петроварадину, између уговорених страна: 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
 
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,  

матични број: 08762198, ПИБ: 101636567, рачун број 205-601-31 (Комерцијална банка ад), које 
заступа Роланд Кокаи, маст.екон. као наручилац услуга (у даљем тексту: Наручилац услуга), 
с једне стране 

и 
 

2. ________________________________________________________________________________, 
матични број: _______________, ПИБ: ________________, рачун број _____________________, 
( ________________________ банка) кога заступа _____________________________________, 
као вршилац услуга (у даљем тексту: Вршилац услуга), с друге стране, о следећем: 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде 
Вршиоца услуга дел. бр. _______ од __________ у отвореном поступку јавне набавке услуга израде 
и реализације: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020. год. и то: научно – 
истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала 
шума, спроведене по позиву за подношење понуда број 43, објављеном на Порталу јавних 
набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу сл. гл. РС и  база  прописа дана 01.06.2020. 
године.  
 
(напомена: дел. бр. и датум достављене понуде ће наканадно унети наручилац) 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора су услуге реализације Истраживачко развојног пројекта у шумарству за 
2020. год. са следећим називом: НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ - ПРОУЧАВАЊЕ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ВИТАЛНОСТИ И ПРОИЗВОДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ШУМА. 
 
У зависности од стања шума у појединим газдинским јединицама, на локалитетима различитих 
цено-еколошких карактеристика, Вршилац услуге ће извршити следеће: 
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А. ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ ФАКТОРА У РАСАДНИЦИМА, ЗАСАДИМА, КУЛТУРАМА, ПЛАНТАЖАМА, 

СЕМЕНСКИМ ОБЈЕКТИМА И САСТОЈИНАМА, ШТО ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

1. Контрола здравственог стања објеката; 
2. Истраживање и детерминација штетних организама; 
3. Процена  угрожености шума и прогноза даљег тока проблема;  
4. Давање упутстава за решавање проблема (превентивне и репресивне мере); 
5. Постављање и праћење огледа који имају за циљ праћење штетне појаве рака коре у 

културама и плантажама тополе; 
6. Обука и  едукација стручњака у  шумским газдинствима и шумским управама (на 

терену и организацијом семинара по потреби на захтев наручиоца). 
 
Б. САРАДЊА НА ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИМ ПОСЛОВИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ШУМА И 
ПОСЛОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА FSC СЕРТИФИКАТ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ШУМА, ШТО 
ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 
 

Прогнозно извештајни послови који обухватају следеће проузроковаче болести: 

 Cryptodiaporthe populea Sacc. (Butin), 
 Scirrhia acicola (Dearm) Sigers, 
 Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl., 
 Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn., 
 Melampsora spp. 

 
1. Прогнозно извештајни послови који обухватају следеће штетне инсекте: 

 Lymantria dispar L., 
 Chrysomelidae, 
 Erannis defoliaria Cl., 
 Operophthera brumata L., 
 Scolytidae. 

 
2. Прогнозно извештајни послови који обухватају следеће:  

 редовна контрола шума, засада и расадника, 
 откривање штета, 
 детерминација узрочника штета, 
 одређивања степена угрожености и даљег развоја штетног фактора уз могућност 

давања препорука за њихово сузбијање на конкретном објекту. 
 
3. Подршка на пословима везаним за FSC сертификат из области заштите шума, као и 

подршка на имплементацији FSC стандарда у области заштите шума која подразумева 
следеће: 

 
 усклађивање са новим привременим националним/регионалним FSC стандардом 

Републике Србије (FSC Interim Generic Indicators); 
 усклађивање са новом FSC политиком пестицида (ESRA обрасци, стратегија 

примене пестицида ЈП »Војводинашуме«...); 
 обуке за попуњавање ESRA образаца и примену стратегије примене пестицида ЈП 

»Војводинашуме«; 
 активности на отклањању недостатака насталих након редовних FSC надзора. 
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В. ИСТРАЖИВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ У РАСАДНИЦИМА И ЗАСАДИМА 

ТОПОЛА, БЕЛИХ ТОПОЛА И БАГРЕМА И ОБНОВЉЕНИМ ШУМАМА ХРАСТА ЛУЖЊАКА, ШТО 

ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

 
1. На подручју ЈП "Војводинашуме", односно у расадницима и засадима у којима 

присуство коровске вегетације угрожава опстанак гајених биљака, потребно је 
давати упутства за њихово механичко и хемијско сузбијање. Даваће се детаљна 
упутства у циљу успешног решавања проблема закоровљености. 

2. На подручју ЈП »Војводинашуме« ће на више локалитета, а према потреби, бити 
постављени пољски огледи на којима ће се обавити истаживање састава коровске 
вегетације. Досадашња сазнања и решења биће допуњена новим сазнањима о 
ефикасности хербицида на коровске биљке и њиховом утицају на гајене биљке у 
складу са захтевима FSC стандарда. Обавиће се оцена развоја коровске вегетације и 
стања гајених врста на новим огледним површинама у којима би се проширио број 
третмана (врста хербицида, доза, време третирања) и стекла нова сазнања о значају 
и потреби сузбијања коровске вегетације;  

 
 

Г. СЕЛЕКЦИЈА ГЕНОТИПОВА ШУМСКИХ ВРСТА ДРВЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА  
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА И ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДНОСТИ 

 
Предмет јавне набавке је стварање одговарајућих генотипова шумског дрвећа, са циљем да 
се приликом пошумљавања користе одговарајуће провенијенције. Стварање различитих 
генотипова шумских дрвенастих врста је дугорочан процес који се одвија кроз више 
сложених поступака како би се створили и увели у производњу они генотипови који имају 
пожељна својства, а пре свега  малу осетљивост на болести и према коме инсекти показују 
низак ниво преференције, висок потенцијал за адаптацију и брз раст тако да постоји 
неопходност сталног увођења нових генотипова како би се боље користио генетички 
потенцијал шумских врста.  
 
Као посебан задатак у оквиру овог дела јавне набавке, а ради унапређења здравственог 
стања и преживљавања ожиљеница беле тополе у расадничку производњу беле тополе 
примениће се стимулатори ожиљавања на бази индолбутерне киселине и кобалт хлорида. 
Пратиће се ефекат примењених стимулатора на преживљавање ожиљеница генотипова за 
које се планира увођење у процес признавања и регистровања као сорте, као и генотипова 
који су у овом процесу планирани да буду стандарди, ради формирања одговарајуће сортне 
технологије. 
 
У складу са наведеним, вршилац услуге треба да врши следеће активности: 

 
1. Очување генетичких ресурса шумских дрвенастих врста; 
2. Стварање и увођење у производњу сорти шумског дрвећа; 
3. Увођење стимулатора ожиљавања резница на бази индолбутерне киселине и кобалт 

хлорида у расадничку производњу у циљу побољшања здравственог стања и 
преживљавања ожиљеница беле тополе. 

4. Истраживања структурних и развојно-производних карактеристика засада и састојина. 
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Д. ДЕТЕРМИНАЦИЈА СТАНИШНИХ УСЛОВА У ЗАСАДИМА НАРУШЕНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 
КАО И ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА 

Предмет јавне набавке је проучавање земљишта у комплексу алувијално-хигрофилних шума што    
обухвата следеће активности: 

1. Истраживање и детерминација земљишта у текућим пошумљавањима; 
2. Израда студија едафских карактеристика са препорукама; 
3. Достављање израђених педолошких карата у аналогном и дигиталном формату (shp 

fajl) за газдинске јединице: »Матијевица-Кадионица« и »Тополик«, најкасније 
приликом достављања коначног извештаја о реализацији пројекта. 

 
Ђ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА ГЛОДАРА У ШУМСКИМ ЕКОСИСТЕМИМА 

 
Предмет јавне набавке је наставак проучавања и праћења популација глодара и изналажење 
могућности ефикасних и еколошки прихватљивих метода контроле бројности њихових 
популација. Познато је да густина популација појединих врста мишоликих глодара варира 
сезонски или вишегодишње. У годинама пренамножења изазивају велике штете на шумском 
семену, понику и садницама. У току вишегодишњег колебања бројности може доћи до 
повремених каламитета популација, што се веома одражава и на висину штете која може 
достићи размеру праве катастрофе. 
 
У складу са наведеним, вршилац услуге треба да врши следеће активности: 

1. Предлагање превентивних и других мера контроле заснованих на научним, стручним, 
теоретским и практичним познавањима проблематике која се тиче популационе 
биологије и екологије појединих врста глодара; 

2. Повећавање нивоа информисаности и знања запослених о мерама за контролу 
глодара и методама мониторинга кроз едукацију у форми презентације резултата 
истраживања, као и практичном демонстрацијом на терену. 

3. Имплементација мера за контролу и сузбијање глодара у складу са приручником. 
 
Вршилац услуге се обавезује да Наручиоцу услуге достави примерак/ке јавне/их публикације/а у 
којој/има ће бити садржани резултати истраживања за све области истраживања, а поводом услуге 
која је предмет овог уговора.  
 
Крајњи резултати научно – истраживачких услуга које су предмет уговора треба да буду конкретне 
и употребљиве препоруке и мере погодне за примену у шумарској оперативи.  
 
Ове препоруке и мере морају јасно бити назначене и у коначном извештају као посебне целине 
извештаја за сваку активност која је предмет набавке. 
 
РОК И ДИНАМИКА ВРШЕЊА УСЛУГА 
        Члан 3. 

 
У прва три периодична извештаја (по један након истека сваког периода од три месеца, почевши од 
почетка важења уговора) које извештаје израђује Понуђач (Вршилац услуге) потребно је да исти 
садржи детаљно приказане резултате које је Вршилац услуге постигао спровођењем истраживачко 
развојних услуга (за период од 3 месеца), које представљају предмет јавне набавке.   
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Коначан извештај (за период од годину дана), који коначан извештај израђује Понуђач (Вршилац 
услуге), треба да садржи детаљно приказане резултате, закључке и препоруке које је Вршилац 
услуга постигао спровођењем истраживачко развојних услуга који представљају предмет јавне 
набавке и за цео период пружања услуге (годину дана). 
 
Сваки излазак на терен, Вршилац услуга треба да најави дирекцији Предузећа -Сектор за 
шумарство, екологију и развој, као и шумском газдинству-Служба за планирање и газдовање 
шумама, телефонски или путем електронске поште. Након сваког изласка на терен, Вршилац услуга 
је у обавези да сачини Записник о обављеним активностима, утврђеном стању-мерењима, датим 
препорукама, као и даљим планираним активностима на решавању уоченог проблема или наставку 
истраживања. Предметни записник потписују представник Вршиоца услуге који је излазио на терен, 
а испред ЈП “Војводинашуме задужени референт у шумском газдинству и  шумској управи, као и 
шеф шумске управе у којој је реализован теренски излазак”. Сачињени Записник (потписан) се у 
писаној или електронској форми (скениран) доставља дирекцији ЈП “Војводинашуме”-Сектор за 
шумарство, екологију и развој, шумском газдинству и шумској управи.  
 
Услуге истраживања Понуђач (Вршилац услуга) ће вршити у одређеним истраживачким периодима 
у трајању од по 3 месеца. Након сваког истраживачког периода Понуђач (Вршилац услуге) је дужан 
да Наручиоцу (Наручиоцу услуге) достави периодични извештај односно коначни извештај о 
извршеним услугама за протекли истраживачки период тј. за период од 3 месеца, рачунајући почев 
од датума закључења уговора, као и за цео период пружања услуге (годину дана).   
 
Коначни извештај мора да садржи јасне и конкретне препоруке, предложене мере и смернице у 
вези са појединим активностима које су предмет овог уговора. 
 
ЦЕНА, РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
                                                                               Члан 4. 
 
Укупна уговорена цена за услуге које су предмет овог уговора износи:  ________________динара, 
без ПДВ-а. 
 
Наручилац услуге врши плаћање укупно уговореног износа у четири једнаке рате од по 25% 
вредности уговора, у року од 45 дана од дана издавања фактуре, а по прихваћеном периодичном 
односно коначном извештају од стране Наручиоца услуге.  
 
Вршилац услуге је обавезан да за извршену услугу испостави Наручиоцу услуге фактуру у складу са 
важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене услуге. У фактури је Вршилац услуге дужан 
да означи деловодни број и датум овог уговора (код Наручиоца услуге). 
 
У укупну цену улазе сви трошкови пружања услуга, укључујући све додатне и пратеће трошкове 
везане за извршење услуга које су предмет уговора: трошкове превоза, слања, копирања, 
достављања и сл. 
 
Током трајања уговора, уговорена цена пружања услуга је фиксна и непроменљива. 
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ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 5. 
 

Наручилац услуга се обавезује да Вршиоцу услуга омогући приступ на место вршења услуге, 
односно на подручју којим газдује ЈП “Војводинашуме”, као и приступ службеним просторијама, 
магацинима и механизацији, сходно активностима Вршиоца услуга које се од истог захтевају, а које 
су предмет уговора. 
 
Наручилац услуга се обавезује да ће благовремено обезбедити неопходну стручну, односно 
техничку помоћ на обављању теренских послова и прикупљању података за послове који су 
предмет уговора. 
 

Члан 6. 

 

Вршилац услуга се обавезује да уговорене послове обави квалитетно, благовремено и савесно, 
сагласно закону, нормативима и стандардима струке за ту врсту услуга. 
 
Наручилац услуга је овлашћен да врши контролу квалитета извршених услуга на месту извршења, 
током и после извршених услуга. Уколико се након контроле калитета установи да постоје 
одступања у односу на уговорени квалитет и стандарде, Наручилац услуга има право да поступи у 
складу са чланом 7. овог уговора. 
 
Вршилац услуга се обавезује да приликом пружања услуга ангажује стручњаке који су захтевани у 
поступку јавне набавке услуга, на основу које је закључен овај уговор. 
 
Вршилац услуга је дужан да током извршења уговорених услуга заступа интересе Наручиоца услуга, 
као и да предузме све што је у његовој моћи да не дође до неовлашћене употребе података о 
чињеницама које је сазнао током вршења предметних услуга.  
 
Вршилац услуга је дужан да пружа консултантске услуге Наручиоцу услуга о свим питањима која 
улазе у предмет овог уговора увек када то захтевају правила струке, чак и онда када Наручилац 
услуга то од њега не буде изричито захтевао.  
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВРШЕЊА УСЛУГА 
 

         Члан 7. 
 

Вршилац услуга обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 
обезбеђења, достављањем: 
 
-РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ, оверене печатом и потписом продавца, са МЕНИЧНИМ 
ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од уговореног износа из члана 4. овог уговора, а 
у циљу доброг извршења посла. 
 
Поступање Вршиоца услуга које је противно било којој одредби овог уговора, сматра се кршењем 
уговорних обавеза и Наручилац услуга има право да активира средство финансијског обезбеђења. 
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ВИША СИЛА 

Члан 8. 
 

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. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ТОКОМ ТРЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
 

Рок на који је уговор закључен може се продужити за најдуже 6 месеци, уколико уговорене услуге 
нису извршене у целости, а наручилац има за тим потребу, о чему је наручилац дужан да донесе 
одлуку у складу са Законом о јавним набавкама, а уговорне стране да закључе анекс уговора.  
 
Наручилац може након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета уговора, с тим да се вредност уговора може повећати највише до 5% од вредности 
уговора, о чему је наручилац дужан да донесе одлуку у складу са Законом о јавним набавкама, а 
уговорне стране да закључе анекс уговора.  
 
Остале измене и допуне уговора о вршењу услуге, могуће су само из нарочито оправданих, 
објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена вредност уговора и 
јединичне цене услуга, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 

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. 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  
 

Члан 11. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.  
 
Уговор се закључује на рок од 1 године од дана закључења уговора. 
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Члан 12. 

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

Члан 13. 
 

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

ВРШИЛАЦ УСЛУГА 
 

____________________ 
 

 НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА 
 

_______________________ 
        Роланд Кокаи, маст.екон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 49 of 54 
 

 

8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
За јавну набавку услуга: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020. год. и то: научно – 
истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала 
шума - у отвореном поступку, редни број набавке: 43/20. 

а) Образац структуре понуђене цене  

Назив услуге 
Укупна цена без 

дин, ПДВ-а 
Износ ПДВ-а 

 

Укупна цена дин,  

са ПДВ-ом 

 
1 2 

3 

Истраживачко развојни 
пројекти у шумарству и то: 
научно – истраживачки  
пројекат проучавања и  
унапређивања виталности и 
производних потенцијала 
шума 

      

 

  

датум:  

 

потпис овлашћеног лица  

понуђача/носиоца понуде  

   

____________________  

место:  

__________________  ___________________  

 

 

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ УПУТСТВУ:  
У колону 1 понуђач уписује укупну цену (без ПДВ-а) за вршење предметне услуге. 
У колону 2 понуђач уписује износ пореза на додату вредност.  
У колону 3 уписује укупну цену за вршење предметне услуге са обрачунатим порезом на додату 
вредност.  
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

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

___________________________________________________________ за јавну набавку услуга: 
Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020.год. и то: научно – истраживачки пројекат 
проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала шума, у отвореном поступку, 
редни број набавке: 43/20, 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:     

 

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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10. 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: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020. год. и то: научно – 
истраживачки пројекат проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала 
шума, у отвореном поступку, редни број набавке: 43/20, коју спроводи наручилац 
ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  

   

датум:     

  

ПОНУЂАЧ 

   
____________________  

место:  

____________________  ___________________  

                   Потпис одговорног лица 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуађача из групе понуђача  
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11. 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 произлазе из важећих прописа 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку  за јавну набавку услуга:  
Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020. год. и то: научно – истраживачки пројекат 
проучавања и унапређивања виталности и производних потенцијала шума у отвореном поступку, 
редни број набавке: 43/20, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, а у којој 
јавној набавци подносимо понуду изјављујем: 

да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношење понуда 

 

датум:     

 

ПОНУЂАЧ 

   
____________________  

место:  

____________________  ___________________  

                                                                                                                                               Потпис одговорног лица 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуађача из групе понуђача.  
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12.ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), корисник/наручилац услуге/а за кога је понуђач извршио услугу: 
 
Назив, седиште и контакт телефон корисника/наручиоца услуге за кога је понуђач вршио услуге: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Матични број: 
_________________________ПИБ:_____________________________________________  
 
 
 
Издаје:                                                  ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА  
да је ________________________________________________________________________________ 

                       (назив и седиште понуђача) 

извршио услуге из области која је предмет јавне набавке услуге (заштита шума): Истраживачко 

развојни пројекти у шумарству 2020.године, Истраживачко развојни пројекат у шумарству у 

претходних 5 година, у укупној вредности од минимум 6.000.000,00 РСД и то: 

У 2015. години у укупној вредности од _______________ динара 
 
У 2016. години у укупној вредности од _______________ динара  
 
У 2017. години у укупној вредности од _______________ динара  
 
У 2018. години у укупној вредности од _______________ динара  
 
У 2019. години у укупној вредности од _______________ динара  

          
             што укупно износи _______________ динара  

 
Потврда се издаје на захтев понуђача (Вршиоца услуге) ради учешћа у поступку јавне набавке 
услуга: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020.год. редни број јавне набавке: 43/20, 
коју спроводи наручилац  ЈП „Војводинашуме“, 21131 Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, и у 
друге сврхе се не може користити. 
 
Место и датум издавања  
Потврде: 
___________________ 
___________________ 

 ОВЕРАВА 
 

__________________ 
Потпис одговорног лица  

код трећег лица 
 

Напомена: Понуђачи из групе понуђача (заједничка понуда) сваки за себе доставља ову потврду. 
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13.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  
 
 
На основу члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач: 
 

 (назив и седиште понуђача) 

У отвореном поступку јавне набавке услуга: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2020. 
год. коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме” Петроварадин, по позиву за подношење 
понуда број 43/20, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје:  

          И З Ј А В У 

Изјављујем да за реализацију предмета ове јавне набавке: Истраживачко развојни пројекти у 
шумарству 2020. год. и то: научно – истраживачки пројекат проучавања и унапређивања 
виталности и производних потенцијала шума, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме” 
Петроварадин - располажем неопходним и довољним техничким капацитетом за реализацију 
предмета јавне набавке и то: 

-поседујем лабораторију за фитопатолошка и ентомолошка истраживања (микроскопи, мерни 

микроскопи, ентомолошке лупе, ламинарна комора, стерилизатор, аутоклав, дејонизатор воде),  

-поседујем клима комору за извођење контролисаних огледа испитивања штетних организама,  

-поседујем опрему за молкуларну генетику која се може користити у детерминацији штетних 

организама (ПЦР машина, термостат, центрифуге, вортеx, ламинарна комора, дубински замрзивач, 

мулти НА, спектрофотометар, инкубатор, системи за електрофорезу),  

-поседујем опрему за мерење физиолошких параметара биљака и стрес биљака. 

-поседујем лабораторију за педолошка истраживања (могућност одређивања  физичких, хемијских 

и водноваздушних особина земљишта); 

 
 
Потврда се издаје на захтев ЈП “Војводинашуме” Петроварадин, ради учешћа у напред наведеном 
отвореном поступку јавне набавке И У ДРУГЕ СВРХЕ СЕ НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ. 
 
 

датум:     

 

          ПОНУЂАЧ 

   
____________________  

место:  

____________________  ___________________  

                                                                                                               Потпис одговорног лица 
 
   


