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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 406/22-3 
Датум: 05.12.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Сточна со ( Минерализовано храниво за брикетирање са леком) 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: Чедомир Пелкић, дипл.инж.шум. 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:pcedomir@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: 
 
- Минерализовано храниво за брикетирање са леком 
- со са додатим микроелементима и антипаразитиком; 
- брикете морају бити ваљкастог облика, тежине око 2,5кг  +/-5%. 
- 6.000 кг 
 
 
 Понуђач је дужан да изврши и брикетирање. Наручилац пре брикетирања доставља 
потребан лек (антипаразитик); 
 
 Понуђач се обавезује да приликом испоруке предметног добра, достави уверење о 
квалитету испоручене робе издато од стране акредитованог тела, као доказ 
усаглашености добара са прописаним  захтевима и стандардима. Добра морају испуњавати 
све услове прописане Правилником о квалитету хране за животиње, донетог од стране 
Министарства поЉопривреде, шумарства и водопривреде (објављен у„Службеном  гласнику 
РС“, број 4/10, 113/12, 27/14, 25/15, 39/16, и 54/17) и  Законом о безбедности хране  
(„Службеном гласнику РС“, број 41/09 и 17/19). 
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РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА  
 
Рок испоруке: максимално 15 дана од дана закључења уговора 
 
Место испоруке: fco Наручиоц, ШУ ''Козара'', лов.кућа ''Штрбац'', Бачки Моноштор 

 
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од дана регистровања 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 не 
накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке 
((превозни трошкови, трошкови брикетирања, накнада за амбалажу и друга средства за 
заштиту робе од оштећења,  истовар на месту испоруке и др.). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика. 
 
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 

09.12.2022. 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 '' Сточна со ( Минерализовано храниво за брикетирање са 
леком) 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.                           
      

- прилог: Образац понуде 
- модел Уговора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs
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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 

 
 
Цена исказује са свим трошковима набавке (превозни трошкови, трошкови брикетирања, 
накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећењ,  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 испостављања фактуре.  
 
Рок и место испоруке: _____ дана (највише 15 дана) од дана закључења уговора  на следећој 
адреси: ШУ ''Козара'', лов.кућа ''Штрбац'', Бачки Моноштор 
 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Место и датум:                          Понуђач 

 
                                            
 

Ред.бр. 
 

Назив 
Јед. 
мере 

 
Количина 

за 
набавку 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
Јединична 

цена са 
ПДВ-а 

Укупна 
вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 
вредност 

са ПДВ-ом 

1. 

Минерализовано 
храниво за 
брикетирање са 
леком 

кг 6.000    

 

УКУПНО:   
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НАПОМЕНА:  
Модел уговора се доставља понуђачима како би се упознали са његовом садржином, те 
исти понуђачи нису дужни да попуне, нити да приложе уз понуду.  
 

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

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 2022.ГОД. 
- Сточна со (минерализовано храниво за брикетирање , са леком)  (за потребе 

ШГ''Сомбор'') -  
 

 Закључен у Сомбору, дана _________________ 2022. године између:  
 
 I  УГОВОРНЕ СТРАНЕ    
    
1. Јавно предузеће "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, ШГ''Сомбор'' ул.    
    Апатински пут 11, Матични број: 08762198; ПИБ: 101636567; Текући рачун: 205- 
    197454-08 Комерцијална банка; које заступа Срђан Пеурача, маст.шум.инж. (у даљем  
    тексту: Купац), с једне стране  

и 
2. __________________________________, Матични број: _________, ПИБ: __________,                 
текући рачун: ___________________ (Банка: ________________), кога заступа 
__________________________  ( у даљем тексту: Продавац) сa друге стране, о следећем: 
 
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:  Сточна со (минерализовано храниво за брикетирање , са леком)  2022. год. (за 
потребе ШГ''Сомбор''). 

 
Члан 2. 

 Предмет овог Уговора је купопродаја :  Сточна со (минерализовано храниво за 
брикетирање , са леком)  2022. год. (за потребе ШГ''Сомбор''), обухвата следеће: 
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Табела које обухватају јединичне и укупну цену понуђених добара (образац структуре цене  
из конкурсне докуметације ) биће убачене приликом израде Уговора. 
 
 
Укупна уговорена вредност ________ износи: _______________________ динара без ПДВ. 
 
У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (превозни трошкови, трошкови 
брикетирања, накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећењ,  истовар на 
месту испоруке и др.) 
Наручилац пре брикетирања доставља потребан лек (антипаразитик). 
 
Исказане цене су коначне, фиксне и непроменљиве са свим урачунатим  трошковима и 
попустима, без ПДВ. Цене су исказане на паритету франко на месту испоруке. 
 
III НАЧИН, МЕСТО  И РОК ИСПОРУКЕ  
 

Члан 3. 
Уговорне стране сагласно утврђују места и рокове испоруке фцо Наручилац, премa следећем: 
ШУ ''Козара'', лов.кућа ''Штрбац'', Бачки Моноштор 

 
Рок испоруке: _____ (најдуже15 дана ) од дана закључења уговора. 

Члан 4. 

Добра која су предмет овог уговора испоручује, истовара Продавац, својим превозним 
средствима о свом трошку.  
 Сматра се да је извршена адекватна испорука робе, када овлашћена лица Купца у месту 
испоруке изврше пријем робе потписивањем отпремнице. 
 
 
IV    РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 5. 
Купац је обавезан да изврши плаћање робе  у року од ___ дана, од дана (најмање 30, највише 
45 дана) од дана  регистровања   фактуре у систему електронских фактура. 
 

Члан 6. 
 Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу  е фактуру у складу са 
важећим прописима и да на позицији Интерни број за рутирање упише словну ознаку ''S''.  

 
Члан 7. 

Плаћање за примљену робу врши вирмански огранак предузећа Купца, коме је роба 
испоручена. 
 
V УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 8. 
У случају кашњења у испоруци добара, Купац има могућност да одреди Продавцу накнадни 
рок за испоруку.   
Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а роба не буде 
испоручена у том року, Купац има могућност да захтева од Продавца плаћање уговорне 
казне  0,5 % од вредности неиспорученог дела добара, за сваки дан закашњења, а максимално 
5 %   вредности уговора.  
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VI  ПРЕЛАЗ РИЗИКА 

Члан 9. 
Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до предаје добара на 
одредишно место испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.  
 
VII  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ  
  

Члан 10.  
Продавац одговара ако на добрима која су предмет овог уговора постоји неко право трећег 
лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем постојању Купац није 
обавештен нити је пристао да узме добра оптерећена тим правом.  
 

Члан 11. 
Продавац одговара за материјалне недостатке добара која су она имала у часу прелаза ризика 
на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.  
 
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза ризика на 
Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.  
 
 VIII  КВАЛИТЕТ РОБЕ И ГАРАНТНИ РОК  
 

Члан 12. 
Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности одговарати важећим 
домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе. 
 
Продавац је дужан да испоручи робу по овом уговору, која је у сагласности са 
произвођачком декларацијом и захтеваним техничким карактеристикама Купца из конкурсне 
документације. 
 

Члан 13.  
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица 
неправилног одржавања и чувања добара од стране Купца.  
 
 IX КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ   

Члан 14. 
Квантитивни пријем добара врши се приликом истовара добара на место одредишта Купца, а 
уз присуство представника Продавца.  
 
Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине истиче се одмах мора бити 
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу  у року од 3 дана од дана преузимања 
добара.  
 
X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ  

Члан 15. 
 Купац је дужан да примљена добра на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 
недостацима обавести Продавца, у писаној форми,  у року од 3 дана од дана кад је уочен 
недостатак. 
  
 
 

Члан 16. 
 



Страна 7 од 9 
 

У случају када независна специјализована институција утвди одступање од уговореног 
квалитета добара, трошкови анализе подају на терет Продавца.  
 
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца  у року од 3 
дана од дана сазнања, у писаној форми.  

 
Члан 17. 

 У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима квалитета, Купац  
који је благовремено и уредно обавестио Продавца о недостатку може да: 

1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног 
квалитета робе, и накнаду штете због задоцњења; 

2. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду 
штете због неиспуњења; 

3. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, 
односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду 
штете због неуредног испуњења. 

У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете. 

Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај због 
недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим правилима о 
одговорности за штету. 

У случајевима из тачке 1. и 3. става 1. овог члана, Купац ће поставити захтев Продавцу да у 
одређеном року од најмање 3, а најдуже 8 дана, отклони утврђене недостатке односно 
испоручи добра без недостатка, а уколико Продавац по томе не поступи у задатом року – 
уговорне стране утврђују да Купац има право да уговор раскине по закону, применом 
одредбе члана 125 Закона о облигационим односима.  

 
XI  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ  
  

Члан 18. 
 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 5 дана.  
 
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 19. 

 Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза 
за време које по свом трајању одговара вишој сили.  
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Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.  
 
 XII  РАСКИД УГОВОРА  

Члан 20. 
 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.  
 
 XIII  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  
 

Члан 21. 
Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 
обезбеђења, достављањем: 
РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ, оверене печатом и потписом продавца, са  
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним  и овереним у  износу од 10%  од уговореног износа 
из члана 2 овог уговора без ПДВ, а у циљу доброг извршења посла.  
 
Поступање Продавца које је противно било којој одредби овог уговора, сматра се кршењем 
уговорних обавеза и Купац има право да активира средство финанасијског обезбеђења. 
 
XIV  РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА 

Члан 22. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до извршења 
уговорних обавеза. 
 
XV   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  
 

Члан 23.  
Измене и допуне уговора (анекс) могу се вршити само на на начин прописан Законом о 
јавним набавкама, у писаној форми, уз сагласност уговорних страна, потписивањем анекса 
уговора од стране овлашћених представника обеју уговорних страна. 
 
 
XVI ПРИМЕНА ЗОО 

Члан 24. 
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 
 
XVII  СПОРОВИ  

Члан 25. 
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 
Сомбору.  
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 XVIII СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
  

Члан 26. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до извршења 
уговорних обавеза  а најкасније 15 дана од дана потписивања Уговора..  
 
XIХ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27. 
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих  свакој уговорној страни 
припадају по 2  (два) примерка. 
 
 
 
 

ЗА ПРОДАВЦА 
 
 

___________________________ 

     ЗА КУПЦА 
                 Заступник огранка ШГ''Сомбор'' 

 
____________________________ 

              Срђан Пеурача, маст.инж.шум. 
 
 


