
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 
тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 
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Деловодни број: ЈН 302/22-3 
Датум: 29.09.2022. 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Опремање објекта за допуну туристичке понуде 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: 
 
Макета ’’Горње Подунавље’’ 
 
Димензије макете: 1 m x 1.5 m 

Макетом је потребно да буде обухваћен северни део Специјалног резервата природе 
"Горње Подунавље" - Моношторски рит. 

Обзиром да би макета обухватала велики простор у реалној величини, ниво детаљности за 
тако велику размеру треба да је минималан, због пропорције вегетације у тој размери.  

На макети би биле две зоне: прва зона, која обухвата сав простор око територије резервата, 
и друга која обухвата територију резервата. У првој зони простор би био неутралан, обојен 
у светлу нијансу, како би се терен резервата у том контрасту изразио. У другој зони 
разлика у површинама које се појављују у резервату (трава, дрвеће, вода) треба да је 
дочарана различитом текстуризацијом и материјализацијом: провидним материјалима за 
воду, ситнијом текстуром у боји за траву, грубљом и дебљом текстуром и материјалом 
сличном сунђеру/маховини за дрвеће итд.  

За подлогу за макету користити материјал који задовољава структуралне потребе макете и 
кућишта од стакла. 

Типови вегетације и позиције истих на макети ће бити преузети са мапа достављених од 
стране Наручиоца.  

За израду макете користити материјале и технике својствене макетарству како би се 
постигла реалистичност. Објекти који се појављују на локацији треба да буду израђени од 
пластике у 3Д штампи/ од дрвета/ картона/ пластике у адекватној размери. 

Елементе макете је пожељно представити у већој размери како би били сагледиви а да 
притом својим габаритима не одударају од површине под вегетацијом, већ их свести у 
складну димензију довољну за уочавање приликом презентације. 

На макети предвидети ознаку за стране света. Такође предвидети легенду са ознакама које 
стоје на макети и указују на различите садржаје/места/објекте. У легенди за типове 
површине односно различите материјализације које представљају типове вегетације на 
макети приказати у сегменту у идентичној техници и материјализацији као што је у 
припадајућем облику на самој макети. 

Макету је потребно изоловати стакленим кућиштем тако да бочне и горња страна буду од 
стакла адекватне дебљине. При изради кућишта предвидети систем отварања истог ради 
одржавања и приступања макети. 

Постоље за макету (сто) израдити у димензијама као и макета или евентуално нешто мало 
већим (према процени извођача, а због сигурности макете), користити материјал у складу 
са амбијентом. 

 



ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

1. Понуђач треба да има најмање једно стручно лице  са VIII степеном стручне 
спреме или звање Мастер инжењер унутрашње архитектуре 

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. Да је понуђач у последњих 5 година израдио и испоручио најмање једну макету 
Специјалног резервата природе у Србији 

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

Рок испоруке: најкасније до 01.12.2022.год. 
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор 
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од дана регистровања фактуре на 
систему електронских фактура (СЕФ). 
Рок важења понуде: Понуда мора да важи минимално 30 дана од дана отварања 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 не 
накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке 
(осигурање робе, накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења, 
превозни трошкови, истовар на месту испоруке и др.). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
 
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 



 Потисану и скенирану понуду на обрасцу понуде у прилогу  доставите најкасније до 
05.10.2022. 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 '' Опремање објекта за допуну туристичке понуде 
2022.год. (за потребе ШГ''Сомбор'')''.                                 
 

- прилог: Образац понуде 
- модел уговора 
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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. Макета СРП ''Горње Подунавље'' 1  
 

 
 
 

 УКУПНО   

 
 
Цена исказује са свим трошковима набавке (осигурање робе, накнада за амбалажу и друга 
средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови, истовар на месту испоруке и 
др.).    
Исказане цене су фиксне и неће се мењати.  
    
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 фактуре на систему електронских фактура.  
 
Рок и место испоруке: најкасније до 01.12.2022.год., ШГ“Сомбор“, Апатински пут 11, 
Сомбор 
 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Место и датум:                          Понуђач 

 
                                             



 
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 
Прерадовићева 2 
Матични број:08762198; 
ПИБ:101636567; 
Огранак Предузећа 
ШГ „Сомбор“ Сомбор 
Број: ________  
Датум: ____.____._______ 

МОДЕЛ УГОВОРA О КУПОПРОДАЈИ 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: Давалац 
услуга). 
 

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 
Члан 1. 

  Уговорне стране сагласно констатују да се овај Уговор додељује на основу достављене 
Понуде Продавца, која је прихваћена од стране Наручиоца - овде Купца, у поступку 
набавке добара, бр. ___ '' Опремање објекта за допуну туристичке понуде 2022.год. ( за 
потребе ШГ''Сомбор'')''. 

Члан 2. 
Купац купује, а Продавац испоручује Купцу следећу робу: Макета „Горње Подунавље“ 
 
УКУПНА ЦЕНА ИЗНОСИ____________________динара без ПДВ-а. 
УКУПНА ЦЕНА ИЗНОСИ____________________динара са ПДВ-ом. 
 
(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)  

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да су цене из члана 2. овог Уговора фиксне и 

непроменљиве. 
Цене су исказане као коначне. 
 



III РОК ИСПОРУКЕ 
Члан 4. 

Робу која је предмет овог уговора, испоручује Продавац о свом трошку најкасније 
до 01.12.2022.год., fco Купац, на наведену адресу Наручиоца. 
 
IV МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

 Члан 5.  
Продавац је дужан да робу испоручи једнократно, својим превозним средством на 

адресу Купца: 
Адресa за испоруку: 

-ШГ „Сомбор“ Сомбор, ул. Апатински пут 11 Сомбор  

V УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са 
важећим прописима. 

Купац ће добра платити у року од ___ (минимално 30 – максимално 45) дана од 
дана регистровања фактуре на систему електронских фактура. 

 
Члан 7.   

Продавац је дужан да у фактури наведе деловодни број и датум овог уговора (број 
код наручиоца као и да у пољу за интерни број за рутирање стави ознаку „S“. 
 
  VI УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8.  
У случају кашњења у испоруци робе одредиће се накнадни кратки рок, уз обавезу 

Продавца да плати Купцу 0,5% од вредности неиспорученог дела робе, за сваки дан 
закашњења. 

Уколико Продавац није у могућности да изврши испоруку робе ни након 
одређивања накнадног рока из претходног става, Купац има право да уговор раскине и 
робу обезбеди и купи је од другог продавца и да за евентуално веће трошкове од овде 
уговорених - од Продавца захтева надокнаду истих. Продавац се обавезује да ће Купцу 
надокнадити све трошкове који су већи од овде уговорених, који су узроковани набавком 
робе код другог продавца због Продавчеве немогућности да изврши уговорне обавезе које 
је овим Уговором преузео. 
 
VII КВАЛИТЕТ РОБЕ И ГАРАНЦИЈА  

Члан 9.  
Продавац гарантује да ће роба која испоручи испуњавати све услове квалитета и 

тражене техничке спецификације, сагласно његовој понуди која је прихваћена у поступку 
јавне набавке коју је спровео Купац. Понуда Продавца из поступка јавне набавке, сматра 
се саставним делом овог Уговора. 

 
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су 

последица неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца или трећих лица. 
 
 



VIII КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ 
 

Члан 10. 
Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у складишту Купца, а 

уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на 
испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року 
од 48 часова. 
 
IX КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ 
 

Члан 11. 
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 48 часова. 
 
 

Члан 12. 
У случају да испоручена роба не одговара уговореним техничким каректеристикама, 
Купац има право, након уредног обавештавања Продавца, да: 
1. стави робу продавцу на располагање и захтева од продавца уредно извршење 
уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе;  
2. тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност робе 
на тржишту у часу закључења уговора;  
3. да изјави да раскида уговор и стави робу продавцу на располагање.  

 
У сваком од оних случајева Купац има право да захтева и накнаду штете.  

 
 
X ВИША СИЛА  

Члан 13.  
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 3 
дана од тренутка наступања. 

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 14.  
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. 
 



XI  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Члан 15. 

Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих 
уговорних обавеза средством финансијског обезбеђења – регистровану бланко соло 
меницу, оверену печатом и потписом Продавца, са меничним писмом, попуњеним и 
овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из члана 1. а у циљу доброг 
извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин 
и у уговореном року. 
 Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза 
Продавца уговора. Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења 
обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе. 
 
XII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

Члан 16.  
Рок на који је закључен уговор може бити продужен само уз писмену сагласност 

Наручиоца услуга услед дејства више силе, у случају када уговорене количине услуга нису 
у целости извршене, али максимално до уговорених количина, у ком случају се закључује 
анекс овог уговора. Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе 
уговорне стране, који је дат у писаном облику, а све у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
 
XIII ПРИМЕНА ЗОО  

Члан 17.    
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 
XIV СПОРОВИ 

Члан 18.  
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. 
 
XV ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  

Члан 19. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје 

извршења до његовог извршења. 
 
XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 20.  

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

 
             Продавац              Купац 
_____________________________        Заступник огранка, ШГ „Сомбор“ Сомбор  
                             Срђан Пеурача, мастер инжењер шумарства 


