
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 297/22-3 
Датум:03.11.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

’’Чишћење котлова и димљака'' 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: Васо Рокнић, дипл.инж.шум. 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:rvaso@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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ред. 
број Опис услуге 

2 

Механичко чишћење димњака котловских постројења на објектима:  
ШГ''Сомбор'' 
- зграда Дирекције:  
 1 котловски димњак и котао( висина =15m, пречник = 28 cm) - чисти се 3 пута у току грејене сезоне 

 
ШУ'' Апатин'' 
- Управна зграда: 
 1 котловски димњак и котао (висина =10 m,  пречник = 25 cm)- чисти се једном у току грејне сезоне 

- Машинска радионица: 
 1 котловски димњак и котао ( висина =13 m, пречник = 25 cm ) чисти се једном у току грејне сезоне  

- Вила „Месарске ливаде“:  
 1 котловски димњак и котао ( висина =10 m,  пречник = 20 cm) чисти се 2 пута у току грејне  сезоне  
 камински димњак (висина =5 m,  пречник =20 cm) чисти се једном у току грејне сезоне 

 
ШУ'' Козара'' Бачки Моноштор 
- Управна зграда 
 1 котловски димњак и котао ( висина =8 m,  пречник = 20 cm) чисти се 2 пута у току грејене сезоне 

- Вила „Штрбац“ 
 1 котловски димњак и котао ( висина =8 m, пречник 25 cm) чисти се 2 пута у току грејене сезоне 
 1 камински димњак (висина =8 m, пречник 25 cm) чисти се 2 пута у току грејене сезоне 

- Машински парк:  
 4 димњака( висина = 6 m, пречник = 12 cm)-пећ на дрва чисти се једном у току грејне сезоне  
 1 димњака ( висина = 8 m, пречник = 25 cm)-пећ на дрва чисти се једном у току грејне сезоне  

 
ШУ ''Оџаци'' 
- Управна зграда 

 1 котловски димњак и котао ( висина =15 m,  пречник = 25 cm) чисти се 2 пута у току грејне сезоне 
ШУ ''Суботица'' 
- Вила ''Храстовача''  

 1 котловски димњак и котао ( висина =10 m, пречник = 28 cm) чисти се 2 пута у току грејене сезоне 
 1 камински димњак ( висина =8 m, пречник =16 cm) чисти се једном у току грејне сезоне  
 1 димњак ( висина =10 m,  пречник = 28 cm) - пећ на дрва-чисти се једном у току грејне сезоне  

        
3 Механичко чишћење ложишта до 10 kw (камин ) на локацији у Суботици, Апатину и  Б.Моноштору 

4 Механичко чишћење димњака за вентилацију гасног  котла  
ШУ ''Суботица''-управна зграда ( h=10 m) - чисти се једном у току грејене сезоне 

 
Напомена: За све наведене котлове у грејној сезони користи се искључиво огревно дрво, осим    
                   тачке 4. ( гас). 
 
Понуђач нема обаввезу да превезе, третира и изрши карактеризацију депозита насталог током чишћења 
котлова и димњака. 
У цену чишћења урачунати и трошкове изласка сервисног возила као и остале трошкове. 
 
Рок извршења услуге: сукцесивно година дана од дана  закључења уговора, односно 3 дана од дана 
достављања захтева од стране Нручиоца за појединачном услугом. 
 

Рок плаћања: у року од минимално 30, максимално 45 дана од дана регистровања фактуре у систему 
електронских фактура. 
 
Рок важења понуде: 60 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 услуге ( трошкови изласка на терен и други 
трошкови) 
 
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 10.11.2022. 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 ’’Чишћење котлова 
и димљака'' 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор''). 

                                  
 

- прилог: Образац понуде 
- прилог: 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. 
број Опис услуге Јед. 

мере Кол. 

Број 
услуг

а 
чишћ. 

 
Јед.цена 
без ПДВ-

а 
( за једно 
чишћење) 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 
( за једно 
чишћење) 

Укупна 
вред. без 
ПДВ-а (за 
тражени 

број 
чишћења) 

Укупна вред. 
са ПДВ-а (за 
тражени број 

чишћења) 

1 2 3 4 5 6 7 (6+ПДВ) 8 ( 4*5*6) 9 ( 8+ПДВ) 

1. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШГ''Сомбор'' 

ком 1 3  
 

  

2. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Апатин''-управна зграда 

ком 1 1  
 

  

3. 

Механичко чишћење 
котловског димњака и котла у 

ШУ''Апатин''-машинска 
радионица 

ком 1 1  

 

  

4. 

Механичко чишћење 
котловског димњака и котла у 
ШУ''Апатин''-вила ''Месарске 

ливаде'' 

ком 1 2  

 

  

5. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Козара''-управна зграда 

ком 1 2  
 

  

6. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Козара''-вила ''Штрбац'' 

ком 1 2  
 

  

7. 

Механичко чишћење 
котловског димњака и котла у 

ШУ''Суботица''-вила 
''Храстовача'' 

ком 1 2  

 

  

8. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Оџаци''-управна зграда 

ком 1 2  
 

  



9. Механичко чишћење димњака 
ШУ''Козара'' Машински парк ком 4 1     

10. Механичко чишћење димњака 
ШУ''Козара'' Машински парк ком 1 1     

11. 
Механичко чишћење  димњака 

ШУ''Суботица''-вила 
''Храстовача'' 

ком 1 1  
 

  

12. 
Механичко чишћење каминског 

димњака ШУ''Апатин''-вила 
''Месарске ливаде'' 

ком 1 1  
 

  

13. 
Механичко чишћење каминског 

димњака ШУ''Козара''-вила 
''Штрбац'' 

ком 1 2  
 

  

14. 
Механичко чишћење каминског 
димњака ШУ''Суботица''-вила 

''Храстовача'' 
ком 1 1  

 
  

15. Механичко чишћење ложишта 
до 10 kw (камин) ком 3 1     

16. Механичко чишћење димњака 
за вентилацију гасног котла  ком 1 1     

УКУПНО:   
 
Укупна вредност понуде __________   дин. (без ПДВ-а) 
Укупна вредност понуде __________   дин. (са ПДВ-ом) 
  

 
Рок извршења услуге: сукцесивно година дана од дана  закључења уговора, односно 3 дана од дана 
достављања захтева од стране Нручиоца за појединачном услугом. 
 
Рок плаћања: у року од ___________ ( минимално 30, максимално 45 дана) од дана регистровања 
фактуре у систему електронских фактура. 
 
Рок важења понуде: 60 дана 
 
 

Место и датум:                          Понуђач 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

МОДЕЛ 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 
број _____________ од ________. год. Извршилац услуга која је прихваћена од стране Наручиоца, у 
поступку набавке услуга '' ЧИШЋЕЊЕ КОТЛОВА И ДИМЊАКА 2022.ГОД. ( за потребе ШГ 
''СОМБОР'' )' по Одлуци заступника огранка ШГ''Сомбор'' број _______ од ________.год. и године. 
  

Члан 2. 
Предмет уговора је вршење услуга '' ЧИШЋЕЊЕ КОТЛОВА И ДИМЊАКА 2022.ГОД. ( за 
потребе ШГ ''СОМБОР'' )'' по следећим ценама: 

Ред. 
број Опис услуге Јед. 

мере Кол. 
Број 

услуга 
чишћ. 

 
Јед.цена 

без ПДВ-а 
( за једно 
чишћење) 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 
( за једно 
чишћење) 

Укупна 
вред. без 
ПДВ-а (за 
тражени 

број 
чишћења) 

Укупна 
вред. са 

ПДВ-а (за 
тражени 

број 
чишћења) 

1 2 3 4 5 6 7 (6+ПДВ) 8 ( 4*5*6) 9 ( 8+ПДВ) 

1. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШГ''Сомбор'' 

ком 1 3     

2. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Апатин''-управна зграда 

ком 1 1     

3. 

Механичко чишћење 
котловског димњака и котла у 

ШУ''Апатин''-машинска 
радионица 

ком 1 1     

4. 

Механичко чишћење 
котловског димњака и котла у 
ШУ''Апатин''-вила ''Месарске 

ливаде'' 

ком 1 2     



5. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Козара''-управна зграда 

ком 1 2     

6. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Козара''-вила ''Штрбац'' 

ком 1 2     

7. 

Механичко чишћење 
котловског димњака и котла у 

ШУ''Суботица''-вила 
''Храстовача'' 

ком 1 2     

8. 
Механичко чишћење 

котловског димњака и котла у 
ШУ''Оџаци''-управна зграда 

ком 1 2     

9. Механичко чишћење димњака 
ШУ''Козара'' Машински парк ком 4 1     

10. Механичко чишћење димњака 
ШУ''Козара'' Машински парк ком 1 1     

11. 
Механичко чишћење  

димњака ШУ''Суботица''-вила 
''Храстовача'' 

ком 1 1     

12. 

Механичко чишћење 
каминског димњака 

ШУ''Апатин''-вила ''Месарске 
ливаде'' 

ком 1 1     

13. 
Механичко чишћење 
каминског димњака 

ШУ''Козара''-вила ''Штрбац'' 
ком 1 2     

14. 

Механичко чишћење 
каминског димњака 
ШУ''Суботица''-вила 

''Храстовача'' 

ком 1 1     

15. Механичко чишћење ложишта 
до 10 kw (камин) ком 3 1     

16. Механичко чишћење димњака 
за вентилацију гасног котла  ком 1 1     

УКУПНО:   
 
Укупна вредност понуде __________   дин. (без ПДВ-а) 
Укупна вредност понуде __________   дин. (са ПДВ-ом) 
  

У исказаним ценама садржани су сви зависни трошкови ( трошкови изласка на терен )  као и други 
припадајући трошкови. 

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

Исказане цене су фиксне до реализације Уговора. 
   

  Члан 3. 
 Извршилац је обавезан да за извршену услуге испостави Наручиоцу фактуру у складу са важећим 
прописима, а по основу радног налога, потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна.  

 
Члан 4. 

Наручилац је обавезан да изврши плаћање извршене услуге у року од  _______ од дана од дана 
регистровања фактуре у систему електронских фактура. 

 
       Члан 5. 
 Плаћање за извршену услугу врши вирмански наручилац, коме је услуга извршена. 
 
 
 
 



 
 
 
 Члан 6. 

Извршилац се обавезује да ће: 
-пружити услуге у складу са захтевом наручиоца 
-пружене услуге у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама,   квалитету 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  
- пре изласка на терен о свом доласку обавестити и услугу извршити у присуству овлашћеног лица 
из ШГ ''Сомбор. 
                                                                                
                                                                                 Члан 7. 

 Наручилац се обавезује да ће: 
- Извршилац услуга благовремено упутити захтев за пружањем услуга  
- благовремено обезбедити приступ локацијама на којима је потребно извршити предметне  
  услуге  
- 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 8. 

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, Извршилац је 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 9. 
 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 10. 
 Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 
писаном облику. 
                                                                                Члан 11. 
 На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
                                                                               Члан 12. 
 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 13. 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје  годину дана односно, до окончања – 
реализације уговорених обавеза по овом  уговору. 

 
                                                                              Члан 14. 
 Уговорне стране сагласно утврђују да се рок, на који је уговор закључен, може продужити 
уколико се уговорене услуге нису извршиле у целости, а Наручилац има потребе за тим, о чему је 
Наручилац дужан да донесе одлуку у складу са ЗЈН, а уговорне стране закључе анекс уговора. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Члан 15. 

 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 
 
__________________________     ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


