
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 490/22-3 
Датум: 21.12.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 ''Опрема при делатности коришћења шума'' 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. Торбице за плочице (за обележавање трупаца) 

 
- служи за ношење пластичних плочица за обележавање трупаца и чекића за укуцавање  
  плочица 
-израђена у комбинацији од чвртог церадног платна и коже, прошивена индустријским 
концем са кожним умецима-завршецима 
-преграђена са више преграда, 
-у сваку преграду стане низ од 40 ком плочица, укупно 480 ком, 
-чекић се ставља на предвиђено место са десне стране торбе 
-са ременом 
-количина: 4 ком 

 
Рок испоруке: у року до10 дана од дана издавања Наруџбенице. 
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор 
 
 
 
 
 



 
 
 
Партија 2. Шумске креде и држачи за креде 
 
- ШУМСКА КРЕДА ЗА ДРВО 
 - за обележавање  сувог и влажног дрвета 
 - отпорна на временске услове 
 - висока видљивост  
 - без папира / без етикете 
 - шестоугаона, промер 12 мм, дужина 120 мм 
 - плаве боје 
 - паковање 12 ком у кутији 
 - произвођач : Bleispitz или одговарајуће 
- количина: 60 кутија 
 
- ДРЖАЧ КРЕДЕ 
 - држач за шестоугаону креду 
 - промер 10-12 мм,  
 - израђен од  алуминијума или месинга са корисном квачицом, 
 - притисни механизам 
-  количина: 6 ком 
 
Рок испоруке: у року до10 дана од дана издавања Наруџбенице. 
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор 
 
 
Партија 3. ПВЦ трака за обележавање закачених стабала 
 
- ПВЦ сигнална трака у бунту црвене боје 
- ширина траке: 10 цм 
- 1 кг траке = цца 90 м траке 
- Један бунт садржи 6 до 9 кг траке 
- количина: 52 кг 
 
Рок испоруке: у року до10 дана од дана издавања Наруџбенице. 
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор 
 
 
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 набавке (осигурање 
робе, накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни 
трошкови, др.). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
Гарантни рок: према декларацији произвођача 
 
 



 
 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора 
обухватати једну целокупну партију. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више  партија, 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 

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

26.12.2022. 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 '' ''Опрема при делатности коришћења шума'' 2022.год. ( 
за потребе ШГ''Сомбор'')''.                                 
 

- прилог: Образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs


 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: Пртија 1. Торбице за плочице (за обележавање трупаца) 
 
 
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 

 
 

 
Цена исказује са свим трошковима набавке (превозни трошкови, накнада за амбалажу и 
друга средства за заштиту робе од оштећења 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 електронске фактуре у систему електронских 
фактура 
 
Рок и место испоруке: у року од _____  (највише10 дана)  од дана издавања наруџбенице 
на следећој адреси: ШГ ''Сомбор'' Апатински пут 1, Сомбор 
 
Гарантни рок: према декларацији произвођача. 
 
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. 
Торбице за плочице 
(за обележавање 
трупаца) 

ком 4    
 

УКУПНО:   



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: Партија 2. Шумске креде и држачи за креде 

 
 
 
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 

 
 

 
 
Цена исказује са свим трошковима набавке (превозни трошкови, накнада за амбалажу и 
друга средства за заштиту робе од оштећења 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 електронске фактуре у систему електронских 
фактура 
 
Рок и место испоруке: у року од _____  (највише10 дана)  од дана издавања наруџбенице 
на следећој адреси: ШГ ''Сомбор'' Апатински пут 1, Сомбор 
 
Гарантни рок: према декларацији произвођача. 
 
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. Шумска креда за 
дрво 12/1 

ком 60     

2. Држач креде ком  6     
УКУПНО:   



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: Партија 3. ПВЦ трака за обележавање закачених стабала 

 
 
 
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 

 
 

 
Цена исказује са свим трошковима набавке (превозни трошкови, накнада за амбалажу и 
друга средства за заштиту робе од оштећења 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 електронске фактуре у систему електронских 
фактура 
 
Рок и место испоруке: у року од _____  (највише10 дана)  од дана издавања наруџбенице 
на следећој адреси: ШГ ''Сомбор'' Апатински пут 1, Сомбор 
 
Гарантни рок: према декларацији произвођача. 
 
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. 
ПВЦ трака за 
обележавање 
закачених стабала 

кг 52    
 

УКУПНО:   


