
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 505/22-3 
Датум: 26.12.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 ''Одржавање машина високог притиска (пуромата) 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: Предраг Мирић 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:mpredrag@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 
 

Партија 1. Одржавање машина високог притиска (пуромата) – Sthil 
 

Red. broj Vrsta usluge Jed.mere Kol. 

Sthil RE 362 
1 Semering (4780 007 1014) kom 1 
2 Semering (4780 007 1001) kom 4 
3 Semering (4780 007 1002) kom 2 
4 Vetil (4780 700 6200) kom 2 
5 Gumice na crevu (9645 945 7659) kom 4 
6 Gumice na crevu (9645 945 7520) kom 4 
7 Injektor (4780 760 8801) kom 3 
8 Dizna puške (4925 500 3811) kom 2 
9 Ulje 0,6 lit SАЕ 30 (0781 309 2002) kom 4 
10 Radni sat h 10 



 
 

Рок извршења услуге: сукцесивно према потреби Наручиоца, у року од једне године од 
дана издавања Наруџбенице. 
 
Место пружања услуге: fco радионица понуђача. 
 
 
 
Партија 2. Одржавање машина високог притиска (пуромата) - Karher 
 
 

Red. 
broj Vrsta usluge Jed.mere Kol. 

Karcher HD 8/18-4М 
1 Zamena VP manžetni  kom 3 
2 Zamena NP manžetni  kom 3 
3 Zamena gumice čaure  kom 3 
4 Zamena semeringa klipa kom 3 
5 Zamena ventila kom 6 
6 Zamena gumice glave set 1 
7 Reparacija klipa za gašenje  kom 2 
8 Metalizacija klipa  kom 3 
9 Zamena mikroprekidača  kom 1 
10 Zamena prekidača  kom 1 
11 Zamena ručice pištolja kom 1 
12 Zamena vp creva  m 10 
13 Zamena vp dizne  kom 1 
14 Zamena ulja  kom 1 

Karcher HDS 7/16-4C Classic 
1 Zamena VP manžetni  kom 3 
2 Zamena NP manžetni  kom 3 
3 Zamena gumice čaure  kom 3 
4 Zamena semeringa klipa  kom 3 
5 Zamena ventila  kom 6 
6 Zamena gumice glave - set set 1 
7 Reparacija klipa za gašenje kom 2 
8 Metalizacija klipa  kom 3 
9 Zamena mikroprekidača kom 1 
10 Zamena prekidača kom 1 
11 Zamena dizne goriva kom 1 
12 Zamena elektroda kom 1 
13 Zamena pumpe goriva  kom 1 
14 Pranje spirale kom 1 
15 Čišćenje gorionika kom 1 
16 Zamena termostata kom 1 
17 Zamena turbine kom 1 



18 Zamena rida kom 1 
19 Zamena ručice pištolja kom 1 
20 Zamena vp creva m 10 
21 Zamena vp dizne kom 1 
22 Zamena ulja  kom 1 
23 Radni sat  h 10 

 
Рок извршења услуге: сукцесивно према потреби Наручиоца, у року од једне године од 
дана издавања Наруџбенице. 
 
Место пружања услуге: fco радионица понуђача. 
 
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана дана регистровања електронске фактуре 
у систему електронских фактура. 
 
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 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 севисирања машина 
(набавка делова, уградња и ал.) 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
Гарантни рок извршене услуге: мин. 6 месеци од извршене услуге 

 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора обухватати једну 
целокупну партију. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати  свака партију посебно. 
 
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика. 
 
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 
 

 Потписану и скенирану понуду на обрасцу понуде у прилогу  доставите најкасније до 
30.12.2022. 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 ''Одржавање машина високог притиска (пуромата) 
2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'').                                

- прилог: Образац понуде 
- Модел уговора 

 
 
 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs


 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: Пртија 1. Одржавање машина високог притиска (пуромата) – Sthil 
 
 
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 

 

Red. 
broj Vrsta usluge Jed.mere Kol. 

Cena po 
jed. bez 
PDV-a 

Cena po 
jed. sa 

PDV-om 

Ukupna 
vrednost 

bez PDV-a 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV-

om 
Sthil RE 362 

1 Semering (4780 007 1014) kom 1         
2 Semering (4780 007 1001) kom 4         
3 Semering (4780 007 1002) kom 2         
4 Vetil (4780 700 6200) kom 2         

5 Gumice na crevu (9645 945 
7659) kom 4         

6 Gumice na crevu (9645 945 
7520) kom 4         

7 Injektor (4780 760 8801) kom 3         
8 Dizna puške (4925 500 3811) kom 2         

9 Ulje 0,6 lit SАЕ 30 (0781 309 
2002) kom 4         

10 Radni sat h 10         
  UKUPNO     
 
 
Цена се исказује у динарима без ПДВ;  
Сви евентуални трошкови које понуђач има у реализацији предметне 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 севисирања машина 
(набавка делова, уградња и ал.) 
    
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 електронске фактуре у систему електронских 
фактура 
 



Рок извршења услуге: сукцесивно према потреби Наручиоца, у року од једне године од 
дана издавања Наруџбенице. 
 
Место пружања услуге: _____________________________ (fco радионица понуђача). 
 
Гарантни рок извршене услуге: ______  (мин. 6 месеци од извршене услуге) 
 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Место и датум:                          Понуђач 

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: Партија 2. Одржавање машина високог притиска (пуромата) - 
Karher 

 
 
 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 

 
 

Red. 
broj Vrsta usluge Jed.mere Kol. 

Cena po 
jed. bez 
PDV-a 

Cena po 
jed. sa 

PDV-om 

Ukupna 
vrednost 

bez 
PDV-a 

Ukupna 
vrednost sa 
PDV-om 

Karcher HD 8/18-4М 
1 Zamena VP manžetni  kom 3         
2 Zamena NP manžetni  kom 3         
3 Zamena gumice čaure  kom 3         
4 Zamena semeringa klipa kom 3         
5 Zamena ventila kom 6         
6 Zamena gumice glave set 1         
7 Reparacija klipa za gašenje  kom 2         
8 Metalizacija klipa  kom 3         
9 Zamena mikroprekidača  kom 1         
10 Zamena prekidača  kom 1         
11 Zamena ručice pištolja kom 1         
12 Zamena vp creva  m 10         
13 Zamena vp dizne  kom 1         
14 Zamena ulja  kom 1         

Karcher HDS 7/16-4C Classic 
1 Zamena VP manžetni  kom 3         
2 Zamena NP manžetni  kom 3         
3 Zamena gumice čaure  kom 3         
4 Zamena semeringa klipa  kom 3         
5 Zamena ventila  kom 6         
6 Zamena gumice glave - set set 1         
7 Reparacija klipa za gašenje kom 2         
8 Metalizacija klipa  kom 3         
9 Zamena mikroprekidača kom 1         



10 Zamena prekidača kom 1         
11 Zamena dizne goriva kom 1         
12 Zamena elektroda kom 1         
13 Zamena pumpe goriva  kom 1         
14 Pranje spirale kom 1         
15 Čišćenje gorionika kom 1         
16 Zamena termostata kom 1         
17 Zamena turbine kom 1         
18 Zamena rida kom 1         
19 Zamena ručice pištolja kom 1         
20 Zamena vp creva m 10         
21 Zamena vp dizne kom 1         
22 Zamena ulja  kom 1         
23 Radni sat  h 10         
  UKUPNO     
 
 
Цена се исказује у динарима без ПДВ;  
Сви евентуални трошкови које понуђач има у реализацији предметне 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 севисирања машина 
(набавка делова, уградња и сл.) 
    
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 електронске фактуре у систему електронских 
фактура 
 
Рок извршења услуге: сукцесивно према потреби Наручиоца, у року од једне године од 
дана издавања Наруџбенице. 
 
Место пружања услуге: fco радионица понуђача. 
 
Место пружања услуге: ______________________________ (fco радионица понуђача). 
 
Гарантни рок извршене услуге: ______  (мин. 6 месеци од извршене услуге) 
 
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: JН  
Датум:  

 
МОДЕЛ УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА 2022.г. 

 
Закључен у Сомбору, дана _____________ између: 
 
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа заступник дела 

Предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11,  Срђан Пеурача, маст.инж.шум., 
с једне стране  као наручилац  (у даљем тексту: Наручилац), и 

 
2. ___________________________________________________,  

матични број_______________, ПИБ _____________________,  
текући рачун ______________________ код ____________________банке,  
које заступа _________________ као Извршилац услуга (у даљем тексту: Извршилац) 
с друге стране, о следећем: 

 
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

Члан 1. 
  Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу 

достављене понуде Извршиоца услуга, која је прихваћена од стране Наручиоца услуга, у 
поступку набавке: ''Одржавање машина високог притиска (пуромата) 2022.год. ( за 
потребе ШГ''Сомбор'') 
 
            Понуда Извршиоца услуга дел. број ____________ од _________________. год. чини 
саставни део овог уговора. 
         

Члан 2. 
 ''Одржавање машина високог притиска (пуромата) 2022.год. ( за потребе 

ШГ''Сомбор'')  за партију______  
  

(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)  
 
Укупна вредност понуде _____________  дин. (без ПДВ-а) 
Укупна вредност понуде _____________ дин. (са ПДВ-ом) 
 
 
Цена се исказује у динарима без ПДВ;  
Сви евентуални трошкови које понуђач има у реализацији предметне 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 севисирања машина 
(набавка делова, уградња и сл.) 



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.  

 
Члан 4. 

Место извршења услуге је пословни објекат понуђача (радионица)  
адреси:____________________________ 

 
Наручилац је обавезан да изврши плаћање извршене услуге у року од ______од дана 

регистровања факуте у систему електронских фактура. 
  

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да ће: 
-пружити услуге у складу са захтевом наручиоца 
-пружене услуге у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама, 
квалитету, роковима и другим посебним условима наручиоца 

-у случају рекламације наручиоца на квалитет услуга одмах извршити нову услугу 
одговарајућег квалитета  

-изврштити фактурисање услуга у погледу рока, висине и осталих услова сагласно 
поднетој понуди 

  
Члан 6. 

 Наручилац се обавезује да ће: 
- Извршиоцу услуга благовремено упутити захтев за пружањем услуга  
- Извршиоцу услуге благовремено ставити на располагање машину за сервисирање 
- 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 7. 
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, Извришилацје 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 8. 

 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 9. 
 Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, 
који је дат у писаном облику. 

 
 



 
Члан 10. 

 На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
Члан 11. 

 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 12. 
 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје годину дана, односно до 
окончања – реализације уговорених обавеза по овом  уговору. 

 
Члан 13. 

 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 
       ____________________________ 
  
 


