
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: ЈН 45/22-3 

Датум: 31.01.2022.  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 Заваривање специјалним и манганским челицима 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 

  

Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији услуга: 

 

1. Гасна припрема делова, исправљање, састављање, уградња укрућења и припрема за варење 

    - заваривање електродом EZ Hrom8 и електродом EVB 50, 

    - брушење после варења 

 

2. Гасна припрема делова, исправљање, састављање, уградња укрућења и припрема за варење 

    - заваривање електродом INOX  29/9 и електродом ЕZ 650 TN, 

    - брушење после варења 

 

3. Гасна припрема делова, исправљање, састављање, уградња укрућења и припрема за варење 

    - заваривање електродом ЕZ  Hrom 8 и електродом ЕZ 52 B, 

    - брушење после варења 

 

 

Рок извршења услуге: сукцесивно, у року од једне године од дана потписивања Уговора. 

Место пружања услуге: fco РЈ ’’Механизација’’- машински парк Бачки Моноштор, 

Каналска бб 

Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од дана извршења свке појединачне 

услуге. 

 
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. 

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

 

Рок важења понуде: 60 дана 

  

 Потисану и скенирану понуду на обрасцу понуде у прилогу  доставите најкасније до 

04.02.2022. год. до 14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може 

доставити поштом  или лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са 

назнаком – Понуда за набавку '' Заваривање специјалним и манганским челицима 

2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''. 

                                

       

 

            Сам.реф.за комерц.послове   

          Слободанка Јелачић, дипл.ек.         

 

 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs


 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:  

 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

1. Назив понуђача 

2. Седиште понуђача 

3. Одговорна особа (потписник уговора) 

4. Особа за контакт 

5. Телефон 

6. Телефакс 

7. Електронска адреса 

8. Текући рачун /понуђача                                        код банке 

9. Матични број понуђача 

10 Порески број понуђача 

 

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Ред.

бр. 
Врста услуге 

Јед. 

мере  

(рч) 

Цена по 

јед.мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере са 

ПДВ-ом 

 Укупна 

вредност  

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност  

са ПДВ-ом 

1. 

Гасна припрема делова, 

исправљање, састављање, 

уградња укрућења и припрема 

за варење 

- заваривање електродом EZ 

Hrom8 и електродом EVB 50, 

- брушење после варења 
 

50  

 

 

 

 

2. 

Гасна припрема делова, 

исправљање, састављање, 

уградња укрућења и припрема 

за варење 

- заваривање електродом INOX  

29/9 и електродом ЕZ 650 TN, 

- брушење после варења 
 

60  

 

 

 

3. 

Гасна припрема делова, 

исправљање, састављање, 

уградња укрућења и припрема 

за варење 

- заваривање електродом ЕZ  

Hrom 8 и електродом ЕZ 52 B, 

- брушење после варења 
 

50  

 

 

 

 

 УКУПНО    

 

 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 



Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана уредно 

испостављене фактуре. 

 

Рок извршења услуге: сукцесивно, у року од једне године од дана потписивања Уговора. 

 

Место пружања услуге: fco РЈ ’’Механизација’’- машински парк Бачки Моноштор, 

Каналска бб 
 

Рок важења понуде: 60 дана 

 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе 

понуђача одређен споразумом. 

 

 

 

 

 

Место и датум:                          Понуђач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 

Прерадовићева 2 

Матични број:08762198; 

ПИБ:101636567; 

Огранак Предузећа 

ШГ „Сомбор“ Сомбор 

Број: JН  

Датум:  
 

МОДЕЛ УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА 2022.г. 

 

Закључен у Сомбору, дана _____________ између: 

 

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа заступник дела Предузећа ШГ 

„Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11,  Срђан Пеурача, маст.инж.шум., с једне стране  као 

наручилац  (у даљем тексту: Наручилац), и 

 

2. _____________________________________________________________________________________

_____________________________ (у даљем тексту: Извршилац) с друге стране, о следећем: 

 

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

Члан 1. 

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

понуде Извршиоца услуга, која је прихваћена од стране Наручиоца услуга, у поступку набавке: 

 '' Заваривање специјалним манганским челицима'' 2022. (за потребе ШГ''Сомбор'') 

            Понуда Извршиоца услуга дел. број _______________________. год. чини саставни део овог 

уговора. 

         

Члан 2. 

Предмет уговора су: '' Заваривање специјалним манганским челицима'' 2022. (за потребе 

ШГ''Сомбор'') 

Ред.

бр. 
Врста услуге 

Јед. 

мере  

(рч) 

Цена по 

јед.мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере са 

ПДВ-ом 

 Укупна 

вредност  

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност  

са ПДВ-ом 

1. 

Гасна припрема делова, 

исправљање, састављање, 

уградња укрућења и припрема 

за варење 

- заваривање електродом EZ 

Hrom8 и електродом EVB 50, 

- брушење после варења 
 

50  

 

 

 

 

2. 

Гасна припрема делова, 

исправљање, састављање, 

уградња укрућења и припрема 

за варење 

60  

 

 

 



- заваривање електродом INOX  

29/9 и електродом ЕZ 650 TN, 

- брушење после варења 
 

3. 

Гасна припрема делова, 

исправљање, састављање, 

уградња укрућења и припрема 

за варење 

- заваривање електродом ЕZ  

Hrom 8 и електродом ЕZ 52 B, 

- брушење после варења 
 

50  

 

 

 

 

 УКУПНО    

Укупна вредност понуде ___________  дин. (без ПДВ-а) 

Укупна вредност понуде ___________ дин. (са ПДВ-ом) 

 

 

Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, сасвим зависним трошковима 

fco место које дефинише Наручилац. 

Исказана вредност је коначна, са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност 

услуге. 

Исказане цене су фиксне до реализације Уговора. 

Извршилац је сагласан да су наведене количине оквирно исказане на бази процењених 

потреба Наручиоца за период на који се закључује уговор, те да у периоду реализације уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине 

појединих услуга наведених у техничким карактеристикама ове конкурсне документације, могу 

одступати од уговорене количине, с тим да се укупно уговорена вредност не може повећати. 

 

     Члан 3. 

 Извршилац је обавезан да за извршену услуге испостави Наручиоцу фактуру у складу са 

важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене услуге, а по основу радног налога, потписан 

од стране овлашћених лица уговорних страна.  

 

Члан 4. 

Наручилац је обавезан да изврши плаћање извршене услуге у року од ________ од дана 

настанка дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном сваке 

изврешне сукцесивне услуге која је предмет овог уговора Наручиоцу. 

  

Члан 5. 

Извршилац се обавезује да ће: 

-пружити услуге у складу са захтевом наручиоца 

-пружене услуге у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама, квалитету, 

роковима и другим посебним условима наручиоца 

-у случају рекламације наручиоца на квалитет услуга одмах извршити нову услугу 

одговарајућег квалитета по диспозицијама наручиоца 

-изврштити фактурисање услуга у погледу рока, висине и осталих услова сагласно поднетој 

понуди 

  

Члан 6. 

 Наручилац се обавезује да ће: 

- Извршиоцу услуга благовремено упутити захтев за пружањем услуга  

- извршити плаћање  према уговореним роковима, цени и осталом  

- у случају потребе рекламирања, за извршене услуге то учинити одмах, а најкасније  у року од  

  3 дана од дана извршене услуге 

 

Члан 7. 



У случају кашњења у вршењу услуге, Наручилац има могућност да одреди Извршиоцу 

накнадни рок. У том случају обавештава Извршиоца писменим путем о продужењу рока, најкасније 

наредног дана од дана истека уговореног рока за вршење услуге. 

 Уколико Наручилац Извршиоцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а услуга 

не буде извршена у том року, Извришилацје обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 

0,5% од вредности неизвршене услуге за сваки дан закашњења, максимално 5% од вредности уговор. 

 

 

Члан 8. 

 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

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

извршила. 

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

 

Члан 9. 

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

писаном облику. 

 

Члан 10. 

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

облигационим односима. 

 

Члан 11. 

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

а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сомбору. 

 

Члан 12. 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје до окончања – реализације уговорених 

обавеза по овом  уговору. 

 

Члан 13. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих  свакој уговорној страни 

припада по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

             ЗА ИЗВРШИОЦА           ЗА НАРУЧИОЦА 

                           Заступник  огранка, ШГ „Сомбор“ Сомбор  

                                          Срђан Пеурача, мастер инжењер шумарства 

 

__________________________     ____________________________ 

 

 

 

 

 

                   


