
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 156/22 

Датум: 25.05.2022.  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 Сервис пп апарата и опреме за заштиту од пожара 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 

  

Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији: 

 

I КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ 

Количина у 

ком. 

Тип пп апарата за 

сервис 

I II III IV 

1 
Противпожарни 

апарат 
11 S-1 

2 
Противпожарни 

апарат 
61 S-2 

3 
Противпожарни 

апарат 
18 S-6 

4 
Противпожарни 

апарат 
59 S-9 

5 
Противпожарни 

апарат 
3 S-50 

6 
Противпожарни 

апарат 
5 CO2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТЕСКЕ МРЕЖЕ СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ 

НАЛАЗА 

 
 

Ред. 

бр 

 

Тип хидранта 

 

Количина у 

ком. 

I II III 

1. 

 

Унутрашњи зидни хидрант  

3 

2. Спољни подземни хидрант  

1 

3. Спољни надземни хидрант  

4 

4. Издавање стручног налаза  

8 

5. Испитивање хидрантских црева фи 52mm на ХВП 20 

6. 
Везивање стабилних спојки ''АЛ'' хидрантских црева 

фи 52 mm 
20 

 

 

 

III ИСПИТИВАЊЕ ПОСУДА ''S’’ АПАРАТА НА ХЛАДAН ВОДЕНИ ПРИТИСАК СА  

      ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА 

 

Ред. бр. НАЗИВ 
Количина 

у ком. 

Тип пп 

апарата 

за 

сервис 

I II III IV 

1 Противпожарни апарат 77 S-6, S-9 

 

   IV РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

 

Ред. 

бр 

 

НАЗИВ 

Јед. 

мере 

 

Количина  

I II III IV 

1 Црево ППА S-6,9 ком 10 
2 Манометар ППА ком 5 
3 Црево са млазницом CO2-5 ком 2 
4 Млазница за пп S-6,9 ком 10 
5 Млазница за пп S-1,2,3 ком 10 
6 Заптивач капе S-1,2,3 ком 10 
7 Заптивач капе S-6,9 ком 10 
8 Осигурач за пп S-1,2,3 ком 20 
9 Осигурач за пп S-6,9 ком 5 
10 Успонска цев за пп S-6,9 ком 10 
11 Суви прах ABC кг 150 
12 Гас CO2 кг 50 

 

 

 



 

V ИСПИТИВАЊЕ ПАНИК РАСВЕТЕ СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ 

Количина 

у ком. 

I II III 

1 Испитивање паник лампи  13 

 

 

НАПОМЕНА:  ЦЕНА  ИЗЛАСКА  СЕРВИСНОГ ВОЗИЛА  УРАЧУНАТА ЈЕ  У  ЦЕНУ  СЕРВИСА  ПП  

АПАРАТА  ЗА  ОБА СЕРВИСА, СЕРВИСИРАЊА ХИДРАНТСКЕ  МРЕЖЕ И ПАНИК РАСВЕТЕ 

СЕРВИС  ПП   АПАРАТА, ХИДРАНТСКЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ПАНИК РАСВЕТЕ СЕ  ВРШИ  

ИСКЉУЧИВО  ПО  ДЕЛОВИМА  ГАЗДИНСТВА ( НА  ТЕРЕНУ )  У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ  О  
ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ, А  НА  ЛОКАЦИЈАМА КОЈЕ СУ У ПРИЛОГУ  КОНКУРСНЕ  

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

ВАНРЕДНИ   СЕРВИСИ   ПП АПАРАТА  ( ПОСЛЕ  УПОТРЕБЕ -ПРАЖЊЕЊА)  ТАКОЂЕ  СЕ   

ОБАВЕЗНО  ВРШЕ  ПО ДЕЛОВИМА ГАЗДИНСТВА А НА ПОЗИВ НАРУЧИОЦА. 

 

Квалитет услуга, које су предмет овог Уговора, мора у потпуности одговарати важећим  

домаћим стандардима у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, који важе у  

релевантној делатности ( Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна  

лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и  

уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система Сл.гласник РС  бр.52/2015, 59/16.). 

Понуђач обавезно прилаже уз понуду: 

- фотокопију важећег решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет  

  јавне набвке,  

- фотокопију важеће потврде издате од стране Акредитационог тела Србије да испуњава услове из  

 ''Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна  лица која добијају овлашћења за  

  обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних  

  система (Сл.гласник РС  бр.52/2015, 59/16)''. 

 

 

Локације на  којима  се врши  сервис ПП апарата: 

- ШУ  Апатин      Кружни насип 13, Апатин 

- ШУ  Козара       Ослобођења 64  Бачки Моноштор 

- ШУ Оџаци      Светозара Марковића 20 

- ШУ  Суботица  Граничарска бб  Суботица 

- ШГ Сомбор      Апатински пут 11 

 

Локације на  којима  се врши  сервис хидрантске инсталације: 

- ШУ  Суботица  Граничарска бб  Суботица 

 

Локације на  којима  се врши  сервис паник расвете: 

- ШГ Сомбор      Апатински пут 11 

- ШУ Оџаци      Светозара Марковића 20 

- ШУ  Козара       Ослобођења 64  Бачки Моноштор 

- ШУ  Козара       Вила ''Штрбац'' 

- ШУ  Апатин      Вила ''Месарске ливаде'' 

- ШУ  Суботица  ловачка кућа  ''Храстовача'' 



 

2. РОК И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Услуга сервиса пп апарата и опреме за заштиту од пожара вршиће се најмање два пута годишње. 

Понуђач је дужан да изврши услугу у року од 7 дана од дана пријема писаном захтева Наручиоца. 

 

3. РОК ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања: У року од  ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана извршења сукцесивне 

услуге. 

 

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

 

4. ГАРАНТИ РОК 

Гаранти рок на извршене услуге севисирања је 6 (шест) месеци од дана извршене услуге, а на уграђене 

резервне делове ( најмање 6 ) месеци. 

 

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. 

Рок важења понуде: 60 дана 
 

Понуђач потписом потврђује да је упознат са техничким карактеристикама ( спецификацијама) за 

јавну набавку услуга и осталим условима, као и да ће исте у целости испунити 

 

  

 Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 30.05.2022. 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  

 '' Сервис пп апарата и опреме за заштиту од пожара 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''. 

 

 

 

                               

 

            Сам.реф.за комерц.послове   

          Слободанка Јелачић, дипл.ек.         

 

 

 

У прилогу: 

- Образац понуде 

- Модел уговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs


 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:  

 

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 

 

 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

I КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ 

Количина 

у ком. 

Тип пп 

апарата за 

сервис 

Јединична 

цена  

( за један 

сервис) без 

ПДВ 

Јединична 

цена  

( за један 

сервис) са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност  

( за два 

сервиса) без 

ПДВ 

Укупна 

вредност у  

( за два 

сервиса) 

са ПДВ-ом 

I II III IV V VI III xV x 2 
(III xV x 2)+ 

ПДВ 

1 
Противпожарни 

апарат 
11 S-1 

    

2 
Противпожарни 

апарат 
61 S-2 

    

4 
Противпожарни 

апарат 
18 S-6 

    

5 
Противпожарни 

апарат 
59 S-9 

    

6 
Противпожарни 

апарат 
3 S-50 

    

7 
Противпожарни 

апарат 
5 CO2-5 

    

 

УКУПНО: 

  

 

II КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТЕСКЕ МРЕЖЕ СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ 

НАЛАЗА 
 

Ред. 

бр 

 

Тип хидранта 

 

Количина у 

ком. 

Јединична 

цена  

( за један 

сервис ) без 

ПДВ 

Јединична 

цена  

( за један 

сервис ) са 

ПДВ-ом 

  

Укупна 

вредност без 

ПДВ 

  

Укупна 

вредност у 

са ПДВ-ом 

I II III IV V IIIxIV (III xV) 

1. Унутрашњи зидни хидрант      



 3 

2. Спољни подземни хидрант  

1 

    

3. Спољни надземни хидрант  

4 

    

4. Издавање стручног налаза  

8 

    

5. 
Испитивање хидрантских 

црева фи 52mm на ХВП 
20 

    

6. 

Везивање стабилних спојки 

''АЛ'' хидрантских црева фи 

52 mm 

20 

    

 

УКУПНО: 

 

 

 

 

 

III ИСПИТИВАЊЕ ПОСУДА ''S’’ АПАРАТА НА ХЛАДAН ВОДЕНИ ПРИТИСАК СА  

      ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ 

Количина 

у ком. 

Тип пп 

апарата 

за 

сервис 

Јединична цена  

( за један 

сервис) без 

ПДВ 

Јединична 

цена  

( за један 

сервис) са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност  

( за два сервиса) 

без ПДВ 

Укупна 

вредност у  

( за два 

сервиса) 

са ПДВ-ом 

I II III IV V VI III xV x 2 
(III xV x 2)+ 

ПДВ 

1 
Противпожарни 

апарат 
77 S-6, S-9  

 
  

 

УКУПНО: 
  

 

   IV РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

 

Ред. 

бр 

 

НАЗИВ 

Јед. 

мере 

 

Количина  

Јединична 

цена  

без ПДВ 

Јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

 Укупна 

вредност у 

без ПДВ 

 Укупна 

вредност у 

са ПДВ-ом 

I II III IV V VI IVxV IVxVI 

1 Црево ППА S-6,9 ком 10     

2 Манометар ППА ком 5     

3 Црево са млазницом CO2-5 ком 2     

4 Млазница за пп S-6,9 ком 10     

5 Млазница за пп S-1,2,3 ком 10     

6 Заптивач капе S-1,2,3 ком 10     

7 Заптивач капе S-6,9 ком 10     

8 Осигурач за пп S-1,2,3 ком 20     

9 Осигурач за пп S-6,9 ком 5     

10 Успонска цев за пп S-6,9 ком 10     

11 Суви прах ABC кг 150     

12 Гас CO2 кг 50     

 

УКУПНО: 

  

 

 

 



 

 

 

 

V ИСПИТИВАЊЕ ПАНИК РАСВЕТЕ СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ 

Количина 

у ком. 

Јединична цена  

( за један 

сервис) без 

ПДВ 

Јединична 

цена  

( за један 

сервис) са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност  

( за два сервиса) 

без ПДВ 

Укупна 

вредност у  

( за два 

сервиса) 

са ПДВ-ом 

I II III V VI III xV x 2 
(III xV x 2)+ 

ПДВ 

1 
Испитивање 

паник лампи  
13  

 

  

УКУПНО:   

 

Укупна цена услуге сервиса fco купац износи: 

- Укупна цена без ПДВ-а (I+II+III+IV+V)__________________________ 

       -    Укупна цена са ПДВ-ом (I+II+III+IV+V)_________________________ 

 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања: У року од _____ ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана извршења 

сукцесивне услуге. 

 

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

 

ГАРАНТИ РОК 

Гаранти рок на извршене услуге севисирања је_____ најмање 6 (шест) месеци од дана извршене услуге, 

а на уграђене резервне делове ______најмање 6 (шест)  месеци. 

 

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ СЕРВИСА:  

Рок извршења услуге сервиса: сукцесивно, према потреби Наручиоца на основу писаног захтева 

Наручиоца у року од три дана. 

 

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: ________  

Датум: ____.____._______ 

 

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 2022. ГОД. 

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

Закључен у Сомбору, дана _________ . године између: 

 

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

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

(у даљем тексту: Наручилац), и 

 

 2. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________(у даљем тексту: Извршилац). 

 

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

Члан 1. 

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

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

 ''СЕРВИС ПП АПАРАТА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 2022.ГОД. (за потребе  

ШГ ''СОМБОР'' )'' . 

Понуда Извршиоца услуга дел. Број________ од _________ године је саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је вршење услуга ''СЕРВИС ПП АПАРАТА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ПОЖАРА 2022.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' )''  по следећим ценама: 

 

(Пре закључења уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће у члан 2. овог уговора додати 

табелу са ценама из Обрасца структуре понуђене цене изабраног понуђача са којим  закључује 

уговор)  
 

Исказана вредност је коначна са свим зависним трошковима ( излазак на терен, сервис, 

рез.делове и сл.), са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност услуге. 

 

III   РОК ИЗВРШЕЊА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 2. 

Извршилац услуге обавезује се ће обезбедити вршење услуга најмање два пута годишње, у року 

не дужем од 7 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца 

 

Члан 3. 

Наручилац је обавезан да изврши плаћање робе у року од _____ дана од дана настанка дужничко-

поверилачког. Дужничко-поверилачки однос настаје даном извршења сукцесивне услуге.  



Извршилац је дужан да после извршене услуге на рачуну посебно искаже вредност услуге редовног 

сервиса, а посебно вредност делова и потрошног материјала уколико је исти уграђен.  

 

Члан 4. 

 Извршилац је обавезан да за извршену услугу испостави Купцу фактуру у складу са важећим 

прописима, и то: 

- Обвезници ПДВ-а – достављају електронску фактуру преко Система електронских фактура 

(СЕФ) 

- Уколико Извршилац није у систему ПДВ-а и није регистрован у СЕФ-у доставља фактуру на 

адресу Апатински пут 11, Сомбор  

- Уколико Извршилац није у систему ПДВ-а а регистрован је у СЕФ-у доставља фактуру у 

електронску фактуру. 

 

Члан 5. 

Гаранти рок на извршене услуге севисирања је ______ месеци од дана извршене услуге, а на 

уграђене резервне делове 6 месеци. 

 

IV  НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Члан 6. 

Услуге сервисирање пп апарата и опреме за заштиту од пожара изводиће се по деловима шумског 

газдинства ''Сомбор'': 

Локације на  којима  се врши  сервис ПП апарата: 

- ШУ  Апатин      Кружни насип 13, Апатин 

- ШУ  Козара       Ослобођења 64  Бачки Моноштор 

- ШУ Оџаци      Светозара Марковића 20 

- ШУ  Суботица  Граничарска бб  Суботица 

- ШГ Сомбор      Апатински пут 11 

 

Локације на  којима  се врши  сервис хидрантске инсталације: 

- ШУ  Суботица  Граничарска бб  Суботица 

 

Локације на  којима  се врши  сервис паник расвете: 

- ШГ Сомбор      Апатински пут 11 

- ШУ Оџаци      Светозара Марковића 20 

- ШУ  Козара       Ослобођења 64  Бачки Моноштор 

- ШУ  Козара       Вила ''Штрбац'' 

- ШУ  Апатин      Вила ''Месарске ливаде'' 

- ШУ  Суботица  ловачка кућа  ''Храстовача'' 

 

V   УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

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

накнадни рок.  

 Уколико Наручилац услуге Извршиоцу услуге не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, 

а услуге не буду извршене у том року, Извршилац услуге је обавезан да Наручиоцу  плати уговорну казну 

у износу од 0,5% од вредности неизвршене услуге за сваки дан закашњења уговора, а максимално 5% од 

вредности уговора. 
    

VI   КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ 

 

Члан 8. 

 Евентуална рекламација од стране Наручиоца услуге на квалитет услуге из члана 2. Овог 

Уговора мора бити сачињена у писаној форми и достављена Извршиоцу услуге у року од 15 дана од 

дана извршења услуге, односно у року од 15 дана од дана уочавања недостатка квалитета услуге.  

 



 

 

 

Члан 9. 

 У случају да извршена услуга не буде извршена у уговореном обиму и не одговара уговореним 

стандардима квалитета, Наручилац услуге има право, након уредног обавештавања Извршиоца услуга, 

да: 

- захтева од Извршиоца услуге уредно извршење уговора, односно извршење уговорене услуге   

  уговореног  квалитета и накнаду штете због задоцњења или неуредног испуњења; 

- да одустане од уговора и тражи накнаду штете због неиспуњења . 

   У сваком од ових случајева ,Наручилац услуга, поред права на накнаду штете  има право и на 

реализацију средства финансијског обезбеђења из овог уговора, 

 

VII  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 10. 

 Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, 

нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од 

одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично 

извршење (виша сила). 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су 

обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

 

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

саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

 

Члан 11. 

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

време које по свом трајању одговара вишој сили. 

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

уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

 

VIII  РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

 У случају да Продавац не изврши уговорене обавезе у року сматраће се да је раскинуо Уговор у 

делу неизвршених обавеза и Купац има право на наплату уговорне казне. 

 

IX ПРИМЕНА ЗОО 

 Члан 13. 

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

облигационим односима. 

 

X  СПОРОВИ 

 Члан 14. 

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

у случају да то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору. 

 

XI СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

 Члан 15. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје годину дана од дана 

потписивања уговора 

 

 

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 



Члан 16. 

 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 

 

__________________________     ____________________________ 

 


