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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Истраживачко развојни пројекти у заштити природе 2022.год. (за потребе 
ШГ''Сомбор'') 

  
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ ''Сомбор'' Сомбор 
Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 
Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, маст.инж.шум., заступник 
огранка ШГ ''Сомбор'' Сомбор 
Особа за контакт: Биљана Латић 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:lbiljana@sgsombor.co.rs 
Текући рачун: 205-19-7454-08  Комерцијална банка 
Матични број: 08762198 
ПИБ: 101636567 
Број регистровања за ПДВ: 132716493   
 
ВРСТА ПОСТУПКА:  
Предметна набавка се спроводи на основу члана 27. став 1 тачка 1 у складу са Законом 
о јавним набавкама. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
 
Мапирање инвазивних врста биљака на ливадским екосистемима 
(диференцијација инвазивне вегетације путем даљинске детекције) 

 
Опис планираних активности и очекивани резултати: 

На подручју СРП“Горње Подунавље“ је планирана идентификација и утврђивање 
степена заступљености инвазивних врста које угрожавају раст и развој аутохтоних 
врста и индиректно угрожавају и опстанак других врста. Диференцијацију-мапирање је 
потребно урадити на површини не мањој од 50 ha, на локалитетима који ће бити 
предложени од стране Наручиоца, на површинама у оквиру II и III степена заштите; 
потребно је одредити бар једну референцу за одређивање инвазивних врста на 
површини не мањој од 50 ha. 



Све прикупљене податке је потребно евидентирати и објединити у базу података, као и 
формирати листу инвазивних врста. 

Очекивани резултати: евидентирање инвазивних врста на предложеним 
локалитетима- ливадским екосистемима, утврђивање степена заступљености, што 
ће омогућити лакше планирање начина и временског рока за уклањање истих. 

 

Општи услови: 

Место извршења: СРП’’Горње Подунавље'', Моношторски рит (површина којом 
газдује ШУ“Козара“ Бачки Моноштор), површине предложене и у договору са 
Наручиоцем. 

Рок извршења: најкасније до 01.12.2022. 

 

ТЕХНИЧКИ И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТ: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ : 

1.Понуђач треба да има најмање два стручна лица са VIII степеном стручне 
спреме ботанике и геодезије или друге биотехничке науке 

Начин доказивања: Овај услов се доказује достављањем образовне и стручне 
квалификације и то: 

- Уговор о раду или неком другом виду ангажовања, М3 А образац, односно М-А, 
пријава-одјава осигурања 

- дипломе, сведочанства, уверења и сл. 

2. Понуђач треба да располаже беспилотном летелицом, мултиспектралном 
камером, ГНСС пријемником-локатором, ручним спектрорадиометром 

Начин доказивања: Овај услов се доказује достављањем документације о поседовању 
тражене опреме: 

- извод из листе основних средстава, уговор о закупу, фактуре и сл. 

3. Да је понуђач у последњих 5 година спровео минимално једно истраживање на 
тему диференцијацијe инвазивне вегетације путем даљинске детекције у 
заштићеном природном добру I категорије . 

Начин доказивања: Овај услов се доказује достављањем списка пружених релевантих 
услуга у периоду од највише 5 година пре истека рока за подношење понуда, са 
датумима и називима корисника - потврда о референцама 

 
 
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од првог дана регистровања 
електронске фактуре у систему електронских фактура. 
Рок важења понуде: Понуда мора да важи минимално 30 дана од дана достављања  
понуда 



Цена и начин на који мора да буде наведена и изражена у понуди: 
Цена се исказује у динарима без ПДВ.  
Сви евентуални трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и 
попусти у цени одмах су исказани у њој, путем приказивања коначне цене без ПДВ-а, а 
не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима 
набавке. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
 
Критеријум за доделу уговора: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 

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

03.10.2022. 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 '' Истраживачко развојни пројекти у заштити 
природе 2022.год. (за потребе ШГ''Сомбор'')''.    
 

-     образац понуде                              
 

- прилог: Модел уговора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
(ком) 

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. 
Истраживачко развојни пројекти 
у заштити природе - мапирање 

инвазивних врста биљака у 
ливадским екосистемима 

1  
 

 
 
 

 УКУПНО   

 
 
Исказане цене су фиксне и неће се мењати. Цена исказује са свим трошковима набавке. 
    
Услови плаћања:  
Одложено плаћање у року од ____дана (рок плаћања не може бити краћи од 30 дана, 
нити дужи од 45 дана) од дана регистровања електронске фактуре у систему 
електронских фактура. 
 
Рок извршења услуга: најкасније до 01.12.2022. 

 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 
 
 
 

 
Место и датум:                          Понуђач 

 
                                           
 
 



ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 
Огранак предузећа ШГ''Сомбор'' 
Апатински пут 11, Сомбор 
Број:  
Дана:  
 

УГОВОР  О ВРШЕЊУ УСЛУГА  
 

Закључен дана ____________ 2022. године у Сомбору, између уговорених страна: 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
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 

 
и 
 
2._______________________ из______________ ПИБ:_______________; 
МБ:_____________, бр.рачуна: ___________________, назив банке: 
__________________________________, кога заступа: ____________ као Пружаоца 
услуге (у даљем тексту: Пружалац).  
  
ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују да се овај Уговор додељује на основу достављене 
понуде Пружаоца, која је прихваћена од стране Корисника у поступку набавке услуга: 
Истраживачко развојни пројекти у заштити природе - мапирање инвазивних 
врста биљака у ливадским екосистемима,  спроведене по позиву за подношење 
понуда  _________ год.  
 

Члан 2. 
 

Предмет јавне набавке су Истраживачко развојни пројекат у заштити 
природе - мапирање инвазивних врста биљака у ливадским екосистемима 
(диференцијација инвазивне вегетације путем даљинске детекције) који треба да буду 
реализован на локалитетима којима газдује ШУ''Козара'' Бачки Моноштор. 
 

 
Опис планираних активности и очекивани резултати: 

На подручју СРП“Горње Подунавље“ је планирана идентификација и утврђивање 
степена заступљености инвазивних врста које угрожавају раст и развој аутохтоних 
врста и индиректно угрожавају и опстанак других врста. Диференцијацију-мапирање је 
потребно урадити на површини не мањој од 50 ha, на локалитетима који ће бити 
предложени од стране Наручиоца, на површинама у оквиру II и III степена заштите; 
потребно је одредити бар једну референцу за одређивање инвазивних врста на 
површини не мањој од 50 ha. 



Све прикупљене податке је потребно евидентирати и објединити у базу података, као и 
формирати листу инвазивних врста. 

Очекивани резултати: евидентирање инвазивних врста на предложеним 
локалитетима- ливадским екосистемима, утврђивање степена заступљености, што 
ће омогућити лакше планирање начина и временског рока уклањања истих. 

Члан 3.  
Извештавање: 
 
Коначан извештај (за период вршења услуге), који израђује Пружалац, треба да 
садржи детаљно приказане резултате, закључке и препоруке које је Пружалац постигао 
спровођењем истраживачко развојних услуга који представљају предмет јавне набавке 
и за цео период пружања услуге. 
 
Сваки излазак на терен, Пружалац треба да најави ШГ“Сомбор“, „ШУ“Козара“ Бачки 
Моноштор, телефонски или путем електронске поште.  
 
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. 
 
Рок плаћања: Одложено плаћање у року од ____дана (рок плаћања не може бити краћи 
од 30 дана, нити дужи од 45 дана) од првог дана регистровања електронске фактуре у 
систему електронских фактура. 
 
Пружалац је обавезан да за извршену услугу испостави Кориснику фактуру у складу са 
важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене услуге. У фактури је Пружалац 
дужан да означи деловодни број и датум овог уговора (код Корисника). 
 
У укупну цену улазе сви трошкови пружања услуга, укључујући све додатне и пратеће 
трошкове везане за извршење услуга. 
 
Током трајања уговора, уговорена цена пружања услуга је фиксна и непроменљива. 
 
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 5. 
Корисник се обавезује да Пружаоцу омогући приступ на место вршења услуге, односно 
на подручју којим газдује ШГ''Сомбор'', као и сходно активностима Пружаоца које се 
од истог захтевају, а које су предмет уговора. 
 
Корисник се обавезује да ће благовремено обезбедити неопходну стручну, односно 
техничку помоћ на обављању теренских послова и прикупљању података за послове 
који су предмет уговора. 
 



КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА УСЛУГА 
 

Члан 6. 
Пружалац се обавезује да уговорене послове обави квалитетно, благовремено и 
савесно, сагласно закону, нормативима и стандардима струке за ту врсту услуга. 
 
Корисник 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, Корисник 
има право да поступи у складу са чланом 7. овог уговора. 
 
Пружалац се обавезује да приликом пружања услуга ангажује стручњаке који су 
захтевани у поступку јавне набавке услуга, на основу које је закључен овај уговор. 
 
Пружалац је дужан да током извршења уговорених услуга заступа интересе Корисника, 
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.  
 
Пружалац је дужан да пружа консултантске услуге Кориснику о свим питањима која 
улазе у предмет овог уговора увек када то захтевају правила струке, чак и онда када 
Корисник то од њега не буде изричито захтевао.  
 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 7. 
Пружалац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 
обезбеђења, достављањем: 
 
-РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ, оверене печатом и потписом 
Пружаоца, 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 Пружаоца које је противно било којој одредби овог уговора, сматра се 
кршењем уговорних обавеза и Корисник има право да активира средство финансијског 
обезбеђења. 
 
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 8. 
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 9.   

 
Наступање околности из претходног члана, продужиће рок за извршење уговорних 
обавеза, за време које по свом трајању одговара трајању више силе.  
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле 
познате у тренутку закључења уговора и преузимању уговорних обавеза.    
 
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.   
 
РАСКИД УГОВОРА   
 

Члан 10.   
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, 
може захтевати раскид уговора писменим путем, са раскидним роком од 30 дана, под 
условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 
   
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 11. 
Измене и допуне уговора (анекс) могу се вршити само уз сагласност уговорних страна, 
потписивањем анекса уговора од стране овлашћених представника обеју уговорних 
страна. 
 
ПРИМЕНА ЗОО 
 

Члан 12. 
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 
СПОРОВИ  

Члан 13. 
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 суда у 
Новом Саду.  
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 14. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се 
закључује на рок од 12 месеци од дана ступања на снагу уговора, са могућношћу 
продужења под условима из члана 11. уговора. 
 
 
 
 



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 15. 
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној 
страни припада по 2 (два) примерка. 
 
 

ПРУЖАЛАЦ  
 

____________________ 

 КОРИСНИК  
 

_______________________ 
Заступник огранка ШГ''Сомбор'' 

Срђан Пеурача, маст.инж.шум. 
 
 


