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21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6433-139 

текући рачуни:  200-2291760107001-18;                                    

265-2010310003850-51; 205-601-31; 

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 

Број:  668/1 

Датум:  31.05.2021. 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

      ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 
 

- Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од пожара 2021. год. –  

(за потребе Дирекције ЈП и „Војводинашуме-Ловотурс“-а) 
 

 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду, за набавку услуга: 

Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од пожара 2021. год. - за потребе Дирекције ЈП и 

„Војводинашуме-Ловотурс“-а 
 

Предметне услуге су потребне, према следећој спецификацији: 

 

Спецификација услуга за Дирекцију ЈП: 

 

I СЕРВИС ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Количина 

(ком) 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена дин. са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

1. Сервис ппа S-1 28     

2. Сервис ппа S-2 2     

3. Сервис ппа S-6 22     

4. Сервис ппа S-9 4     

5. 
Сервис ппа 

CО2-5 
8     

УКУПНО:   

 

Сервис ПП апарата се врши редовно - два пута годишње (на шест месеци) и ванредно – по 

позиву наручиоца. 

 

II ПУЊЕЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Количина 

(ком) 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ -а 

Јединична 

цена дин. са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-

ом 

1. Пуњење ппа S-9 1     

2. 
Пуњење ппа 

CО2-5 
1     

УКУПНО:   
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Пуњење ПП апарата се врши у току редовног сервиса - уколико има потребе, или ванредно –  

по позиву наручиоца. 
 

III ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Број 

испити-

вања 

Количи

на 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена дин. 

са  ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

дин. без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

1. 

Испитивање 

унутрашњег 

зидног хидранта 

комад 12     

2. 
Издавање 

стручног налаза 
комад 2     

УКУПНО:   

 

Испитивање хидрантске инсталације са издавањем стручног налаза се врши редовно - два пута 

годишње (на шест месеци) 

 

IV ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА НА ХЛАДАН ВОДЕНИ ПРИТИСАК 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Број 

испитивања 
Количина 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена дин. 

са  ПДВ-

ом 

Укупна 

цена 

дин. без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

1. 
Испитивање 

CО2-5 
комад 1     

УКУПНО:  
 

 

 

V  МОНТАЖА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 

 

 

Ред. 

бр. 
Врста резервног дела 

јединица 

мере 
Кол. 

Једин. 

цена 

дин. без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена дин. 

са  ПДВ-

ом 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

1. 
Црево за ппа S-9 VS, 

са монтажом 
комад 1     

2. 

Бочица CO2 за S-9 VS 

нови тип,                   

са монтажом 

комад 1     

3. 

Капа апарата S-9 VS 

нови тип,                  

са монтажом 

комад 1     

4. 
Суви прах ABC, са 

пуњењем ппа 
kg 20     

5. 

Црево са млазницом 

за ппа CO2-5 VS,      

са монтажом 

комад 1     

6. 

Заптивне гуме капе за 

ппа S-9 VS нови тип, 

са монтажом 

комад 1     

7. 

Успонска цев ппа S-9 

VS нови тип, са 

монтажом 

комад 1     
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8. 
Осигурач за ппа S-9  

VS, са монтажом 
комад 2     

9. 
Капа апарата S-9А,   

са монтажом 
комад 1     

10. 
Заштитне кесе за ппа 

S-9 VS, са монтажом 
комад 5     

11. 
Сервис осталих 

делова ппа апарата 

радни 

сат 
20     

УКУПНО:   

 

VI ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Број 

испитивања 
Количина 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена дин. 

са  ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

дин. без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена дин. 

са ППДВ-

ом 

1. 

Испитивање 

система на 2 

месеца, 

двомесечни 

преглед 

комад 4     

2. 

Испитивање 

система на 6 

месеци, 

шестомесечни 

преглед 

комад 2     

УКУПНО:   

 

VII  СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 

 

Р. 

бр. Назив услуге 
Број 

сервиса 
Количина 

 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

 

Јединична 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

1. 

Сервисирање 

система, са 

заменом 

неисправних 

делова 

Комад 1     

УКУПНО:   

 

VIII ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА        

 

Р. 

бр Назив услуге 
Број 

испитив. 
Количина 

 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

 

Јединична 

цена дин. 

са ПДВ-

ом 

 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

1. 

Испитивање 

система на 6  

месеци, 

шестомесечни 

преглед 

Комад 2     

УКУПНО:   
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ДИРЕКЦИЈА ЈП: УКУПНА ВРЕДНОСТ (табела I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) ИЗНОСИ 

_____________ динарa (без ПДВ-а), односно _____________ динара (са ПДВ-ом). 

 

 

Спецификација услуга за огранак „Војводинашуме-Ловотурс“: 

 

IX  СЕРВИС ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена дин, 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена дин, 

са  ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

дин, без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена дин, 

са ПДВ-

ом 

1. 
Сервис ппа  

S-1 
комад 18     

2. 
Сервис ппа  

S-2 
комад 4     

3. 
Сервис ппа  

S-6 
комад 28     

4 
Сервис ппа  

S-9 
комад 20     

5. 
Сервис ппа 

CO2-5 
комад 8     

УКУПНО:   

 

Сервис ПП апарата се врши два пута годишње (на шест месеци), и ванредно по позиву 

наручиоца. 

 

X ПУЊЕЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Јединична 

цена дин, 

са  ПДВ-ом 

Укупна 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена дин, 

са ПДВ-

ом 

1. 
Пуњење ппа  

S-9 
Комад 4     

2. 
Пуњење ппа 

CО2-5 
Комад 2     

УКУПНО:   

Пуњење ПП апарата се врши у току редовног сервиса уколико има потребе, или ванредно по 

позиву наручиоца. 

 

XI ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Број 

испитивања 
Колич. 

Једин. 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Једин. 

цена дин, 

са  ПДВ-

ом 

Укупна 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена дин, 

са ПДВ-

ом 

1. 

Испитивање 

Унутрашњег 

зидног 

хидранта 

Комад 18     

2. 

Издавање 

стручног 

налаза 

Комад 4     

УКУПНО:   
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 Испитивање хидрантске инсталације са издавањем стручног налаза се врши два пута годишње 

(на шест месеци). 

 

XII ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА НА ХЛАДАН ВОДЕНИ ПРИТИСАК 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Број 

испитивања 
Колич. 

Једин. 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Једин. цена 

дин, са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена дин, 

са ПДВ-

ом 

1. 
Испитивање 

CО2-5 
комад 1     

2. 
Испитивање 

S-6 
комад 3     

3. 
Испитивање 

S-9 
комад 3     

УКУПНО:   

 

XIII  МОНТАЖА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 

Ред. 

бр. 
Врста резервног дела 

Јед. 

мере 
Кол. 

Једин. 

цена дин, 

без ПДВ-а 

Једин. 

цена дин, 

са  ПДВ-

ом 

Укупна 

цена дин, 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена дин, 

са ПДВ-

ом 

1. 
Црево за ппа S-9 VS, 

са монтажом 
Ком. 2     

2. 
Бочица CO2 за S-9 VS 

нови тип, са монтажом 
Ком. 1     

3. 
Капа апарата S-9 VS 

нови тип, са монтажом 
Ком. 2     

4. 
Суви прах ABC, са 

пуњењем ппа 
kg 50     

5. 

Црево са млазницом за 

ппа CО2-5 VS,            

са монтажом 

Ком. 2     

6. 

Успонска цев ппа S-9 

VS нови тип,              

са монтажом 

Ком. 1     

7. 

Заптивне гуме капе за 

ппа S-9 VS нови тип, 

са монтажом 

Ком. 1     

8. 
Осигурач за ппа S-9  

VS, са монтажом 
Ком. 3     

9. 
Капа апарата S-9А, са 

монтажом 
Ком. 1     

10. 
Заштитне кесе за ппа 

S-9 VS, са монтажом 
Ком. 15     

11. 
Сервис осталих 

делова ппа апарата 

Радни 

сат 
10     

УКУПНО:   

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ за „Војводинашуме-Ловотурс“: (табеле IX+X+XI+XII+XIII) износи 

_____________ динара (без ПДВ-а), односно _____________ динара (са ПДВ-ом).  
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Укупна цена (Дирекција ЈП и “Војводинашуме-Ловотурс“) износи: _________________ 

динара (без ПДВ-а), однсно _________________ динара (са ПДВ-ом).  

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

Период вршења услуга: Током трајања уговора, у року од годину дана. 

 

Место врсшења услуга:  
1. Просторије Дирекције ЈП- Прерадовићева 2, Петроварадин 

2. Огранак „Војводинашуме-Ловотурс“: 

- РЈ „Каћка шума“, Стари Каћки пут б.б. Каћ; 

- Ловиште „Камариште“, Камариште б.б. Каравуково, 

- Фазанерија „Ристовача“, Ристовача б.б. Бач 

 

Систем за дојаву пожара и детекцију гаса покрива три објекта на локацији Прерадовићева 2, 

Петроварадин. 

 

I Тип система за дојаву пожара је KILSEN, са централом KFP – CF8 у сваком објекту, с тим 

да је у објекту Дирекције ЈП главна централа која је повезана на аутоматски телефонски 

комуникатор. У сва три објекта распоређена су 64 јављача пожара. 
 

II Тип система за детекцију гаса је HANKOOK GAS KIKI, састоји се од 3 сензора MI-02 и 

три централе типа АБ-454. 

 

Рок и начин вршења услуге:  

 

Вршење услуга ће се извршити најмање два пута годишње. Понуђач је дужан да изврши 

редован преглед у року од ____ дана (најдуже 7 дана) од пријема  позива Наручиоца односно у 

року од _____ сата (најдуже 24 сата) у случају ванредног позива. 

 

Услуге ће се вршити као редовно одржавање на годишњем нивоу - у складу са Законом о 

заштити од пожара и ванредно - по позиву наручиоца. 

Након извршених услуга, давалац услуга и овлашћени представник наручиоца обострано 

потписују записник (радни налог) о извршеним услугама, што је основ за оверу фактуре. 

 

Квалитет извршене услуге мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке за 

ту врсту услуге и захтевима Наручиоца. Квалитативни и квантитативни преглед ће се 

извршити у моменту извршења услуге. 

 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следећи 

услов:   
- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке.  
 
 

Понуђач који буде дао најпововољнију понуду, пре потписивања уговора мораће да достави   

важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности контролисања пп апарата, 

хидрантске инсталације, система за дојаву пожара и детекцију гаса у виду РЕШЕЊА 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА.  

 

Наведени доказ понуђач доставља у копији, у једном примерку.  

 

Услови и начин плаћања:  

Наручилац ће плаћање за извршене услуге извршити уплатом на рачун понуђача у року од 

______ дана (минимално 30, а максимално 45 дана), од дана пријема уредно испостављане 

фактуре за плаћање.  
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У понуди  обавезно навести основне податке понуђача/фирме:  

 

        1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 

 
 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Статус лица - за  физичка лица (запослен, 

незапослен или пензионер – унети 

податак) 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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 (за које је потребно умножити овај образац за сваког 

учесника у понуди). 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је ____ (најмање 30) дана од дана отварања понуде. 

Напомена: Понуђач  податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се 

сматрају и обрасцем понуде. 

 

Датум                                          Понуђач 

     М. П.  

_____________________________    _____________________________ 
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Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена. 
 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће 

одабрана понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога 

идентичне, путем жреба. 
 

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:  

ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом:  

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку услуга: 

- Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од пожара 2021. год. - 

(за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а) 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до 07.06.2021. год. до 15 сати, на мејл 

адресу: sinisa@vojvodinasume.rs 

 

Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/431-144  

(понедељак – петак, од 7,00 до 15,00 сати). 

 

Особе за контакт: 

Предраг Тасић и Синишa Цвјетковић 
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