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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 92/1 и  Решења o 
образовању комисије за јавну набавку број 92/2  припремљена је:  
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности услуга 
 

УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА 
 

ЈН број 92/2016-1 
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Упутство понуђачима како да сачине понуду 5 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75.  Закона  и  упутство  како  се  доказује 

испуњеност тих услова 
12 

V 
Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку 

набавке мале вредности 
13 

VI Образац изјаве о независној понуди 16 

VII Образац понуде 17 

VIII Модел уговора 27 

IX Спецификација предмета јавне набавке  услуга по партијама 42 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац:    Институт за низијско шумарство и животну средину  
Адреса:   Антона Чехова 13, Нови Сад 

Интернет страница: www.ilfe.org 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка мале вредности 

  
3. Предмет јавне набавке Услуге у области шумарства- Услуге повезане са 

шумарством 

4. Назив и ознака из општег речника јавних набавки 
 

77230000 – Услуге повезане са шумарством 

 

5.  Контакт лице  
 
 Лице  за контакт: Зоран Новчић, мастер инг.шумарства 
   
 Е - mail адреса (или број факса): zoran.novcic68@gmail.com ; ilfe@uns.ac.rs 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfe.org/
mailto:zoran.novcic68@gmail.com
mailto:ilfe@uns.ac.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
1. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке  број 92/2016-1 је набавка услуга – Услуге повезане са шумарством 

 

77230000 – Услуге повезане са шумарством 

 

2. Партије 

 

Ова набавка је обликована у пет посебних целина (партија). 

  

Партија 1:  Вађење садница цера и лужњака - старости 2+1 (цер) и 2+0 (лужњак) 

Партија 2:  Вађење садница сибирског бреста - вишегодишњи 

Партија 3:  Вађење садница јавора и дивље трешње - вишегодишњи 

Партија 4:  Садња резница 

Партија 5:  Постављање заштитних мрежица на саднице    

       

 Наручилац ће за сваку партију закључити уговор. 
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику.   

 

2  ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца. 

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале 

вредности (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље  V  

2. Образац изјаве о независној понуди (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље   

VI; 

3. Образац понуде (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље VII; 

4. Mодел уговора (попуњен потписан и печатом оверен)- Поглавље VIII; 

5. Изјава на меморандуму (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом Понуђача) о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

 

  

3 УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из 

члана 75. ЗЈН: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

4  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се 

доказује на следећи начин: 

1. Достављањем обрасца Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале вредности - Поглавље  V конкурсне документације за понуђача (попуњен, 

потписан и оверен печатом).  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о 

додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

и да је документује на прописани начин. 
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5 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. став 2. ЗЈН 

 

 Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу: 

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

       б) да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред 

наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде) на меморандуму, 

уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача. 

 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 6   ИЗРАДА ПОНУДЕ 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама, 

позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуђач може дати понуду за једну или више партија. Понуду треба поднети на 

обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице 

понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације 

и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног 

лица. 

 

7 НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 

 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,  затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача. 

 

 Понуду доставити на адресу:  Институт за низијско шумарство и животну средину, 21000 

Нови Сад, Антона Чехова 13, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Шумарске услуге, 

ЈН 92/2016-1-  Партија број ___________ НЕ  ОТВАРАТИ”.  Понуда  се  сматра  благовременом  

уколико  је примљена  од стране  наручиоца  до 25 фебруара 2016. године до 10:00 часова.   
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено 

 

 Отварање понуда ће се спровести 25 фебруара 2015.године у 11:30 часова у просторијама 
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Института за низијско шумарство и животну средину.Отварање понуда је јавно и може 

присуствовати свако заинтересовано лице.  Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног 

отварања понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног 

овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора бити са бројем и 

датумом издавања, и имати печат и потпис одговорног лица Понуђача. 
 

8  ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

 Предметна јавна набавка је обликована у пет посебних целина (партија), тако да се 
свака целина може уговорити засебно Понуђач може да поднесе понуду за једну или више 
партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређену партију. У случају да понуђач поднесе понуду за свих пет партија, она мора 
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
 
 Докази из чл. 75.  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за све партије, не морају 

бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 

за све партије.  

 
 

9 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

10 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, 

измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважан ако 

Наручилац прими допуну понуде, измену понуде или обавештење о опозиву понуде пре истека 

рока за подношење понуда. 

 Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 

непосредно или путем поште на адресу : Институт за низијско шумарство и животну средину, 

21000 Нови Сад, Антона Чехова 13, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ 

ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности, уписати број партије, број ЈН 92/2016-1- 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача.  

 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 

понуда. 

11 ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Комуникација у поступку јавне набавке ће се вршити на начин одређен чланом 20. Закона о 

јавним набавкама. 

 Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде, а Наручилац 

ће на захтев Понуђача одговорити у року од три дана информацију објавити на Порталу УЈН и на 

својој интернет страници www.ilfe.org 

 

 Питања треба упутити на адресу Институт за низијско шумарство и животну средину, 

21000 Нови Сад, Антона Чехова 13, са назнаком:  За комисују за јавну набавку број 92/2016-1 

питања , или електронском поштом на адресу: zoran.novcic68@gmail.com; ilfe@uns.ac.rs 

http://www.ilfe.org/
mailto:zoran.novcic68@gmail.com
mailto:ilfe@uns.ac.rs
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 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

12  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У било ком моменту пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на 

сопствену иницијативу или као одговор на постављено питање од стране заинтерисованог лица – 

да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне биће 

објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће 

уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за 

подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу 

управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца. 

13  ЦЕНА 

 

Цена мора бити изражена у динарима по јединици мере, без ПДВ-а.  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска 

цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 

изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако 

наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 

14  РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА 

 

 Понуђач ће услуге извршити према динамици коју одреди Наручилац. Понуђач ће 

предметне услуге извршити у роковима одређеним од стране наручиоца и Уговором, до укупно 

уговорене вредности Уговора за сваку партију посебно, у динарима без ПДВ-а, а према ценама 

датим у обрасцу понуде.  

 Плаћање добара која су предмет ове набавке врши се  након  доставе  исправне фактуре 

од стране Понуђача 

15 ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

 Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

 Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

16  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се применом  критеријума: 

– најнижа понуђена цена  

 

17 СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

 Након спроведене стучне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј. понуде 

које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће 

бити одбијене. 

18  РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
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 Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена уколико поседује битне недостатке 

2) уколико није одговарајућа 

3) уколико ограничава права наручиоца 

4) уколико условљава права наручиоца 

5) уколико ограничава обавезе понуђача 

 

Битни недостаци понуде су прописани чланом 106. Закона о јавним набавкама. 

19  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном, поступку отварања понуда. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

20 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 

 Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 3 (три) дана од 

дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити достављена понуђачима у року од 

три дана од дана доношења. 

21 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може 

и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако 

је поднета само једна понуда у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. Ако понуђач којем је 

додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор 

са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. ЗЈН. 

22  ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 Подаци које је понуђач као поверљиве означио у понуди биће коришћени само за поступак 

јавне небавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 

набавке. Наручилац ће као поверљива третирати документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. Неће се сматрати поверљивим цена и други подаци 

из понуде који су од значаја примену елемената критеријума и рангирање понуда. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и податке о поднетим 

понудама до отварања понуда. 

23  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail ilfe@uns.ac.rs,  факсом на 

број 021/540-385 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 

све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 

60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, 

Републичка административна такса за јавну набавку број 92/2016-1, прималац уплате: буџет 

Републике Србије.  

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за 

уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке 

комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 

ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на 

сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) 

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о 

извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату 

таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ 

таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру 

плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

mailto:ilfe@uns.ac.rs,
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уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен 

потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране 

Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која 

садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а 

који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда 

издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. 
ЗАКОНА  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

  
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);   
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);    

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
 ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из 

чл. 75. ЗЈН – Поглавље V конкурсне документације. 

 Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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V   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 92/2016-1 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012) под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач______________________________________из__________________________ 

 

Адреса:__________________________________ 

матични број:___________________________ 

 

Испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 92/2016-1, и то да: 

 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3 измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када име седиште на њеној територији; 

 

 

 Датум     М.П.  Потпис овлашћеног лица 

     

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача овај образац потписује и печатом оверава 

понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира 

у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла 

групе понуђача). 
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V-a.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН . СТАВ 1 У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 92/2016-1 - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012) под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач _______________________________________ из _______________________ 

Адреса: __________________________ матични број: ___________________________ 

ПИБ: _________________ Овлашћено лице: ____________________________________ 

Број рачуна: __________________ Телефон/факс: _________________________________ 

Особа за контакт: ___________________Е-mail: _________________________________ 

 

Испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 92/2016-1, и то да: 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када име седиште на њеној територији 

      

 

Датум 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 

 

Датум 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

  

Напомена: уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу дужан је да за 

подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен 

овај образац. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког 

подизвођача. 
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V- б     МОДЕЛ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач................................................................................................................ у поступку јавне 

набавке услуга – Услуге повезане са шумарством број 92/2016-1 , поштовао је 

 

  

- обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  

 

-  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 

 

 

Датум Понуђач 

 

________________ М.П.   __________________ 
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VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) ЗЈН („Службени гласник РС“, број 124/2012), под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем 

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем да понуду број___________од ___________2015. године, припремљену на основу 

позива за достављање понуда у предмету јавне набавке мале вредности број ЈН 92/2016-1 – 

Набавка услуга Услуге повезане са шумарством, Института за низијско шумарство и животну 

средину,  објављеног дана 17.фебруара 2016. године на Порталу управе за јавне набавке и на 

интернет страници Института за низијско шумарство и животну средину  подносимо независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

  

 

 Датум    М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 

_________________      __________________________ 
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VII  ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку услуга Услуге повезане са шумарством 92/2016-1 

ПАРТИЈА 1: Вађење садница цера и лужњака - старости 2+1 (цер) и 2+0 (лужњак) 

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке (IBAN):  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

                                                         

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ 

 

ПАРТИЈА 1: Вађење садница цера и лужњака - старости 2+1 (цер) и 2+0 (лужњак) 

 

 

Табела 1. Вађење садница цера и лужњака - старости 2+1 (цер) и 2+0 (лужњак) 

Врста рада 
Јед 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

(дин/јединицу 

мере, тј 

дин/ком)  

Укупна 

цена без 

ПДV 

(дин) 

Укупна 

цена са 

ПДV 

(дин) 

Вађење садница цера (2+1) иза 

плуга са класирањем, 

бројањем, везивањем - 

паковањем, утоваром у 

приколицу, трапљењем и 

уклањањем шкарта из 

расадника. Висина садница 

0,5 метара до 1,2 метра.  

ком 45.000       

Вађење садница лужњака (2+0) 

иза плуга са класирањем, 

бројањем, везивањем - 

паковањем, утоваром у 

приколицу, трапљењем и 

уклањањем шкарта из 

расадника. Висина садница 

0,3 метра до 0,9 метара. 

ком 13.000       

Укупан износ без ПДВ-а:    

  

Укупан износ са ПДВ-ом:    

  

Рок и начин плаћања:    

  

Рок важења понуде:    

  

 

     

 

 

Датум      М.П.     Понуђач 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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VII ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

 

Партија 2:  Вађење садница сибирског бреста - вишегодишњи 

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке (IBAN):  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Партија 2:  Вађење садница сибирског бреста - вишегодишњи 

 

Табела 2. Вађење садница сибирског бреста - вишегодишњи 

Врста рада 
Јед 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

(дин/јединицу 

мере, тј 

дин/ком)  

Укупна 

цена без 

ПДV 

(дин) 

Укупна 

цена са 

ПДV 

(дин) 

Вађење садница сибирског 

бреста (вишегодишњи) иза 

плуга. Висина садница 1,5 

метара па на више. Вађење са 

класирањем, бројањем, 

везивањем - паковањем, 

утоваром у приколицу, 

трапљењем и уклањањем 

шкарта из расадника  

ком 4.500       

Укупан износ без ПДВ-а:    

  

Укупан износ са ПДВ-ом:    

  

Рок и начин плаћања:    

  

Рок важења понуде:    

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Датум     М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________      __________________________ 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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VII ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

 

ПАРТИЈА 3.  Вађење садница јавора и дивље трешње - вишегодишњи 

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке (IBAN):  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Партија 3:  Вађење садница јавора и дивље трешње - вишегодишњи 

Табела 3. Вађење садница јавора и дивље трешње - вишегодишњи 

Врста рада 
Јед 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

(дин/јединицу 

мере, тј 

дин/ком)  

Укупна 

цена без 

ПДV 

(дин) 

Укупна 

цена са 

ПДV 

(дин) 

Вађење садница јавора и дивље 

трешње (вишегодишњи) иза 

плуга. Висина садница 3 

метра до 6 метара. Вађење са 

класирањем, бројањем, 

везивањем - паковањем, 

утоваром у приколицу, 

трапљењем и уклањањем 

шкарта из расадника  

ком 2.400       

Укупан износ без ПДВ-а:    

  

Укупан износ са ПДВ-ом:    

  

Рок и начин плаћања:    

  

Рок важења понуде:    

  

 

       

 

 

 

 Датум     М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________      __________________________ 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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VII ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

 

ПАРТИЈА 4.  Садња резница   

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке (IBAN):  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Партија 4:  Садња резница 
     

Табела 4. Садња резница 

Врста рада 
Јед 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

(дин/јединицу 

мере, тј 

дин/ком)  

Укупна 

цена без 

ПДВ(дин) 

Укупна 

цена са 

ПДВ (дин) 

Вађење резница из хладњаче са 

преношењем до места рада и 

разношењем по припремљеном 

земљишту у које се побадају. 

ком 30.000       

Укупан износ без ПДВ-а: 

 

  
  

 

Укупан износ са ПДВ-ом: 

  
  

 

Рок и начин плаћања: 

  
  

 

Рок важења понуде: 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум     М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________      __________________________ 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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VII ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

 

ПАРТИЈА 5.  Постављање заштитних мрежица на саднице    

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке (IBAN):  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Партија 5: Постављање заштитних мрежица на саднице 

Табела 5. Постављање заштитних мрежица на саднице 
   

Врста рада 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединич. 

цена 

(дин/ком) 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

(дин) 

Укупна 

цена са 

ПДВ 

(дин) 

Межице се разносе по површини и 

постављају на саднице висине 2 - 3,5 

метра. 

ком 3.800       

Укупан износ без ПДВ-а: 
  
 

Укупан износ са ПДВ-ом: 
 

  

Рок и начин плаћања: 
 

  

Рок важења понуде: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум     М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________      __________________________ 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

Партија 1 

 

 

 

Закључен између: 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИЗВРШИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                                                   Предмет Уговора 

 

                                                                  Члан 1. 

 Предмет уговора су следећи радови: Вађење садница цера и  лужњака иза плуга:-  45.000 

комада цера старости 2+1, висине 0,5 - 1,2 метра; - 13.000 комада лужњака старости 2+0, 

висине 0,3 - ,9 метара. При вађењу се врши класирање, бројање, везивање и утовар у приколицу 

садница - 58.000 комада укупно; Истовар из приколице и трапљење садница - 58.000 комада 

укупно; Изношење шкарта из расадника.  

 Сви радови морају бити обављени у сагласности са шумарском струком односно под 

условима који су наведени у Спецификацији предмета јавне набавке за партију 1, како по 

количини тако и по квалитету. 

 Почетак радова је  један дан након потписивања Уговора.  

 

Члан 2. 

 Извршилац је одговоран  за стручну оспособљеност и здравствену способност радника 

који раде на уговореним пословима и дужан је да им обезбеди заштитна средства у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду.          

 У случајевима повређивања радника у радном простору, Извршилац радова сам сноси 

насталу материјалну и нематеријалну штету без права на регрес од стране Института.  

 Уколико Институт буде по пресуди Суда обавезан да надокнади штету, има право да 

исту рефундира од Извршиоца радова. 
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Члан 3. 

 Институт има право да перманентно контролише и надгледа квалитет извршавања 

уговорених услуга, да стави примедбе на квалитет услуга, да упозори Извршиоца на 

неправилности и одреди му рок за отклањање истих.  

Члан 4. 

 Извршилац је дужан да обезбеди превоз својим радницима за долазак на радилиште и за 

повратак са радилишта. 

 

Члан 5. 

 Обим извршених услуга утврђује Институт, мерењем, уз присуство Извршиоца, сагласно 

правилима шумарске струке и прописима стандарда. 

             Подаци о извршеним услугама уносе се у обрасце Института (Обрачун зарада за 

извршене услуге), од којих један примерак добија Извршилац, на основу кога испоставља рачун. 

 Обим извршених радова не може бити већи од планског, а може бити мањи што се 

констатује на месту рада како је описано у ставу 2 овог члана. 

 Обрачун плаћања извршиће се након евидентирања извршених радова по количини, а у 

складу са јединичним ценама из Понуде. 

 Обрачун за плаћање ће се вршити на основу привремене ситуације, а након обављених 

радова у оквиру једног календарског месеца и на основу окончане ситуације а након обављених 

радова.  

 Извршилац сачињава рачун – фактуру након сваке ситуације после завршеног обрачуна 

а рок плаћања је тридесет дана од дана фактурисања. 

 

Члан 6. 

 Извршилац се обавезује да ће радове из чл.1 овог уговора израдити  у року од 15 радних  

дана од момента потписивања Уговора. 

Члан 7. 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

            Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, поплава, експлозије, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као 

виша сила, као и екстремни климатски услови (мразеви, киша, снег...). 

Члан 8. 

 Институт преузима обавезу да у току реализације радова Извршиоцу обезбеди услове за 

несметано обављање послова из члана 1. 

 

 



Конкурсна документација  за ЈН број 92/2016-1 29 / 43 

 

Члан 9. 

 Извршилац је дужан да радове изведе у складу са законским прописима, техничким 

нормативима и правилима струке. 

Члан 10. 

 Институт се обавезује да ће одредити своје представнике, који ће сарађивати са 

представницима Извршиоца, у циљу обезбеђења услова за оптимално и реално извођење радова 

превоза садница и тресета као и саме садње садница. 

Члан 11. 

 Институт се обавезује да ће на име ангажовања из члана 1  овога уговора Извршиоцу 

уплатити износ од највише укупно __________________________________________ динара,  

( словима:____________________________________________________), у цену није урачунат 

ПДВ. Укупан уговорени износ Институт ће уплатити  на текући рачун 

_________________________________ код _______________________ банке _______________, 

након завршетка посла и пријема радова у складу са Чланом 5., од стране надзорног органа 

Института. 

Члан 12 

 Сви евентуални спорови решаваће се међусобним договором, а у противном надлежан је 

суд у Новом Саду. 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

Извршилац 

 

Наручилац 

 

_____________________ 

 

                                                                                

                     _____________________  

                    Проф.др Саша Орловић 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

Партија 2 

 

 

 

Закључен између: 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИЗВРШИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                                                   Предмет Уговора 

 

                                                                  Члан 1. 

 Предмет уговора су следећи радови: Вађење садница сибирског бреста иза плуга:-  4.500 

комада бреста старости - вишегодишњи, висине 1,5 - 3,0 метара. При вађењу се врши 

класирање, бројање, везивање и утовар у приколицу садница - 4.500 комада укупно; Истовар из 

приколице и трапљење садница - 4.500 комада укупно; Изношење шкарта из расадника.  

 Сви радови морају бити обављени у сагласности са шумарском струком односно под 

условима који су наведени у Спецификацији предмета јавне набавке за партију 1, како по 

количини тако и по квалитету. 

 Почетак радова је  један дан након потписивања Уговора.  

 

Члан 2. 

 Извршилац је одговоран  за стручну оспособљеност и здравствену способност радника 

који раде на уговореним пословима и дужан је да им обезбеди заштитна средства у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду.          

 У случајевима повређивања радника у радном простору, Извршилац радова сам сноси 

насталу материјалну и нематеријалну штету без права на регрес од стране Института.  

 Уколико Институт буде по пресуди Суда обавезан да надокнади штету, има право да 

исту рефундира од Извршиоца радова. 
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Члан 3. 

 Институт има право да перманентно контролише и надгледа квалитет извршавања 

уговорених услуга, да стави примедбе на квалитет услуга, да упозори Извршиоца на 

неправилности и одреди му рок за отклањање истих.  

Члан 4. 

 Извршилац је дужан да обезбеди превоз својим радницима за долазак на радилиште и за 

повратак са радилишта. 

 

Члан 5. 

 Обим извршених услуга утврђује Институт, мерењем, уз присуство Извршиоца, сагласно 

правилима шумарске струке и прописима стандарда. 

             Подаци о извршеним услугама уносе се у обрасце Института (Обрачун зарада за 

извршене услуге), од којих један примерак добија Извршилац, на основу кога испоставља рачун. 

 Обим извршених радова не може бити већи од планског, а може бити мањи што се 

констатује на месту рада како је описано у ставу 2 овог члана. 

 Обрачун плаћања извршиће се након евидентирања извршених радова по количини, а у 

складу са јединичним ценама из Понуде. 

 Обрачун за плаћање ће се вршити на основу привремене ситуације, а након обављених 

радова у оквиру једног календарског месеца и на основу окончане ситуације а након обављених 

радова.  

 Извршилац сачињава рачун – фактуру након сваке ситуације после завршеног обрачуна 

а рок плаћања је тридесет дана од дана фактурисања. 

 

Члан 6. 

 Извршилац се обавезује да ће радове из чл.1 овог уговора израдити  у року од 10 радних  

дана од момента потписивања Уговора. 

Члан 7. 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

            Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, поплава, експлозије, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као 

виша сила, као и екстремни климатски услови (мразеви, киша, снег...). 

Члан 8. 

 Институт преузима обавезу да у току реализације радова Извршиоцу обезбеди услове за 

несметано обављање послова из члана 1. 
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Члан 9. 

 Извршилац је дужан да радове изведе у складу са законским прописима, техничким 

нормативима и правилима струке. 

Члан 10. 

 Институт се обавезује да ће одредити своје представнике, који ће сарађивати са 

представницима Извршиоца, у циљу обезбеђења услова за оптимално и реално извођење радова 

превоза садница и тресета као и саме садње садница. 

Члан 11. 

 Институт се обавезује да ће на име ангажовања из члана 1  овога уговора Извршиоцу 

уплатити износ од највише укупно __________________________________________ динара,  

( словима:____________________________________________________), у цену није урачунат 

ПДВ. Укупан уговорени износ Институт ће уплатити  на текући рачун 

_________________________________ код _______________________ банке _______________, 

након завршетка посла и пријема радова у складу са Чланом 5., од стране надзорног органа 

Института. 

Члан 12 

 Сви евентуални спорови решаваће се међусобним договором, а у противном надлежан је 

суд у Новом Саду. 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

Извршилац 

 

Наручилац 

 

____________________ 

 

                                                                                

                 ______________________  

               Проф.др Саша Орловић 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

Партија 3 

 

 

 

Закључен између: 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИЗВРШИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                                                   Предмет Уговора 

 

                                                                  Члан 1. 

 Предмет уговора су следећи радови: Вађење садница јавора и дивље трешње иза плуга:-  

2.400 комада јавора  и трешње укупно, старости - вишегодишњи, висине 3,0 - 6,0 метара. При 

вађењу се врши класирање, бројање, везивање и утовар у приколицу садница - 2.400 комада 

укупно; Истовар из приколице и трапљење садница - 2.400 комада укупно; Изношење шкарта 

из расадника.  

 Сви радови морају бити обављени у сагласности са шумарском струком односно под 

условима који су наведени у Спецификацији предмета јавне набавке за партију 1, како по 

количини тако и по квалитету. 

 Почетак радова је  један дан након потписивања Уговора.  

Члан 2. 

 Извршилац је одговоран  за стручну оспособљеност и здравствену способност радника 

који раде на уговореним пословима и дужан је да им обезбеди заштитна средства у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду.          

 У случајевима повређивања радника у радном простору, Извршилац радова сам сноси 

насталу материјалну и нематеријалну штету без права на регрес од стране Института.  

 Уколико Институт буде по пресуди Суда обавезан да надокнади штету, има право да 

исту рефундира од Извршиоца радова. 
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Члан 3. 

 Институт има право да перманентно контролише и надгледа квалитет извршавања 

уговорених услуга, да стави примедбе на квалитет услуга, да упозори Извршиоца на 

неправилности и одреди му рок за отклањање истих.  

Члан 4. 

 Извршилац је дужан да обезбеди превоз својим радницима за долазак на радилиште и за 

повратак са радилишта. 

 

Члан 5. 

 Обим извршених услуга утврђује Институт, мерењем, уз присуство Извршиоца, сагласно 

правилима шумарске струке и прописима стандарда. 

             Подаци о извршеним услугама уносе се у обрасце Института (Обрачун зарада за 

извршене услуге), од којих један примерак добија Извршилац, на основу кога испоставља рачун. 

 Обим извршених радова не може бити већи од планског, а може бити мањи што се 

констатује на месту рада како је описано у ставу 2 овог члана. 

 Обрачун плаћања извршиће се након евидентирања извршених радова по количини, а у 

складу са јединичним ценама из Понуде. 

 Обрачун за плаћање ће се вршити на основу привремене ситуације, а након обављених 

радова у оквиру једног календарског месеца и на основу окончане ситуације а након обављених 

радова.  

 Извршилац сачињава рачун – фактуру након сваке ситуације после завршеног обрачуна 

а рок плаћања је тридесет дана од дана фактурисања. 

Члан 6. 

 Извршилац се обавезује да ће радове из чл.1 овог уговора израдити  у року од 10 радних  

дана од момента потписивања Уговора. 

Члан 7. 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

            Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, поплава, експлозије, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као 

виша сила, као и екстремни климатски услови (мразеви, киша, снег...). 

Члан 8. 

 Институт преузима обавезу да у току реализације радова Извршиоцу обезбеди услове за 

несметано обављање послова из члана 1. 

Члан 9. 

 Извршилац је дужан да радове изведе у складу са законским прописима, техничким 

нормативима и правилима струке. 
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Члан 10. 

 Институт се обавезује да ће одредити своје представнике, који ће сарађивати са 

представницима Извршиоца, у циљу обезбеђења услова за оптимално и реално извођење радова 

превоза садница и тресета као и саме садње садница. 

Члан 11. 

 Институт се обавезује да ће на име ангажовања из члана 1  овога уговора Извршиоцу 

уплатити износ од највише укупно __________________________________________ динара,  

( словима:____________________________________________________), у цену није урачунат 

ПДВ. Укупан уговорени износ Институт ће уплатити  на текући рачун 

_________________________________ код _______________________ банке _______________, 

након завршетка посла и пријема радова у складу са Чланом 5., од стране надзорног органа 

Института. 

Члан 12 

 Сви евентуални спорови решаваће се међусобним договором, а у противном надлежан је 

суд у Новом Саду. 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

Извршилац 

 

Наручилац 

 

______________________ 

 

                                                                                

                   _______________________  

                Проф.др Саша Орловић 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

за јавну набавку услуга – Услуге повезане са шумарством 

Партија 4 

 

 

 

Закључен између: 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИЗВРШИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                                                   Предмет Уговора 

 

                                                                  Члан 1. 

 Предмет уговора су следећи радови: Садња резница у претходно припремљено 

земљиште. Укупно ће се побости 30.000 комада резница са доношењем резница до места 

побадања разошењем по површини и садњам.  

 Сви радови морају бити обављени у сагласности са шумарском струком односно под 

условима који су наведени у Спецификацији предмета јавне набавке за партију 1, како по 

количини тако и по квалитету. 

 Почетак радова је  један дан након потписивања Уговора.  

Члан 2. 

 Извршилац је одговоран  за стручну оспособљеност и здравствену способност радника 

који раде на уговореним пословима и дужан је да им обезбеди заштитна средства у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду.          

 У случајевима повређивања радника у радном простору, Извршилац радова сам сноси 

насталу материјалну и нематеријалну штету без права на регрес од стране Института.  

 Уколико Институт буде по пресуди Суда обавезан да надокнади штету, има право да 

исту рефундира од Извршиоца радова. 
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Члан 3. 

 Институт има право да перманентно контролише и надгледа квалитет извршавања 

уговорених услуга, да стави примедбе на квалитет услуга, да упозори Извршиоца на 

неправилности и одреди му рок за отклањање истих.  

Члан 4. 

 Извршилац је дужан да обезбеди превоз својим радницима за долазак на радилиште и за 

повратак са радилишта. 

 

Члан 5. 

 Обим извршених услуга утврђује Институт, мерењем, уз присуство Извршиоца, сагласно 

правилима шумарске струке и прописима стандарда. 

             Подаци о извршеним услугама уносе се у обрасце Института (Обрачун зарада за 

извршене услуге), од којих један примерак добија Извршилац, на основу кога испоставља рачун. 

 Обим извршених радова не може бити већи од планског, а може бити мањи што се 

констатује на месту рада како је описано у ставу 2 овог члана. 

 Обрачун плаћања извршиће се након евидентирања извршених радова по количини, а у 

складу са јединичним ценама из Понуде. 

 Обрачун за плаћање ће се вршити на основу привремене ситуације, а након обављених 

радова у оквиру једног календарског месеца и на основу окончане ситуације а након обављених 

радова.  

 Извршилац сачињава рачун – фактуру након сваке ситуације после завршеног обрачуна 

а рок плаћања је тридесет дана од дана фактурисања. 

 

Члан 6. 

 Извршилац се обавезује да ће радове из чл.1 овог уговора израдити  у року од 10 радних  

дана од момента потписивања Уговора. 

Члан 7. 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

            Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, поплава, експлозије, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као 

виша сила, као и екстремни климатски услови (мразеви, киша, снег...). 

Члан 8. 

 Институт преузима обавезу да у току реализације радова Извршиоцу обезбеди услове за 

несметано обављање послова из члана 1. 
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Члан 9. 

 Извршилац је дужан да радове изведе у складу са законским прописима, техничким 

нормативима и правилима струке. 

Члан 10. 

 Институт се обавезује да ће одредити своје представнике, који ће сарађивати са 

представницима Извршиоца, у циљу обезбеђења услова за оптимално и реално извођење радова 

превоза садница и тресета као и саме садње садница. 

Члан 11. 

 Институт се обавезује да ће на име ангажовања из члана 1  овога уговора Извршиоцу 

уплатити износ од највише укупно __________________________________________ динара,  

( словима:____________________________________________________), у цену није урачунат 

ПДВ. Укупан уговорени износ Институт ће уплатити  на текући рачун 

_________________________________ код _______________________ банке _______________, 

након завршетка посла и пријема радова у складу са Чланом 5., од стране надзорног органа 

Института. 

Члан 12 

 Сви евентуални спорови решаваће се међусобним договором, а у противном надлежан је 

суд у Новом Саду. 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

Извршилац 

 

Наручилац 

 

_______________________ 

 

                                                                                

                   _____________________  

                  Проф.др Саша Орловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација  за ЈН број 92/2016-1 39 / 43 

 

 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

за јавну набавку услуга –Услуге повезане са шумарством 

Партија 5 

 

 

 

Закључен између: 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИЗВРШИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                                                   Предмет Уговора 

 

                                                                  Члан 1. 

 Предмет уговора су следећи радови: Постављање заштитних мрежица на саднице - 

3.800 комада. Мрежице се разносе по површини и постављају на саднице висине 2 - 3,5 метара.   

 Сви радови морају бити обављени у сагласности са шумарском струком односно под 

условима који су наведени у Спецификацији предмета јавне набавке за партију 2, како по 

количини тако и по квалитету. 

 Почетак радова је  један дан након потписивања Уговора. 

 

Члан 2. 

 Извршилац је одговоран  за стручну оспособљеност и здравствену способност радника 

који раде на уговореним пословима и дужан је да им обезбеди заштитна средства у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду.          

 У случајевима повређивања радника у радном простору, Извршилац радова сам сноси 

насталу материјалну и нематеријалну штету без права на регрес од стране Института.  

 Уколико Институт буде по пресуди Суда обавезан да надокнади штету, има право да 

исту рефундира од Извршиоца радова. 
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Члан 3. 

 Институт има право да перманентно контролише и надгледа квалитет извршавања 

уговорених услуга, да стави примедбе на квалитет услуга, да упозори Извршиоца на 

неправилности и одреди му рок за отклањање истих.  

Члан 4. 

 Извршилац је дужан да обезбеди превоз својим радницима за долазак на радилиште и за 

повратак са радилишта. 

 

Члан 5. 

 Обим извршених услуга утврђује Институт, мерењем, уз присуство Извршиоца, сагласно 

правилима шумарске струке и прописима стандарда. 

             Подаци о извршеним услугама уносе се у обрасце Института (Обрачун зарада за 

извршене услуге), од којих један примерак добија Извршилац, на основу кога испоставља рачун. 

 Обим извршених радова не може бити већи од планског, а може бити мањи што се 

констатује на месту рада како је описано у ставу 2 овог члана. 

 Коначни обрачун плаћања извршиће се након евидентирања извршених радова по 

количини, а у складу са јединичним ценама из Понуде. 

Члан 6. 

 Извршилац се обавезује да ће радове из чл.1 овог уговора израдити  у року од 10 радних  

дана од момента потписивања уговора. 

Члан 7. 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

            Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, поплава, експлозије, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као 

виша сила, као и екстремни климатски услови (мразеви, киша, снег...). 

Члан 8. 

 Институт преузима обавезу да у току реализације радова Извршиоцу обезбеди услове за 

несметано обављање послова из члана 1. 

Члан 9. 

 Извршилац је дужан да радове изведе у складу са законским прописима, техничким 

нормативима и правилима струке. 
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Члан 10. 

 Институт се обавезује да ће одредити своје представнике, који ће сарађивати са 

представницима Извршиоца, у циљу обезбеђења услова за оптимално и реално извођење радова 

превоза садница и тресета као и саме садње садница. 

Члан 11. 

 Институт се обавезује да ће на име ангажовања из члана 1  овога уговора Извршиоцу 

уплатити износ од највише укупно __________________________________________ динара,  

( словима:____________________________________________________), у цену није урачунат 

ПДВ. Укупан уговорени износ Институт ће уплатити  на текући рачун 

_________________________________ код _______________________ банке _______________, 

након завршетка посла и пријема радова у складу са Чланом 5., од стране надзорног органа 

Института. 

Члан 12 

 Сви евентуални спорови решаваће се међусобним договором, а у противном надлежан је 

суд у Новом Саду. 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Извршилац 

 

               Наручилац 

 

_______________________ 

 

                                                                                

__________________________________  

Проф.др Саша Орловић 
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IX СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Партија 1. Вађење садница цера и лужњака - старости 2+1 (цер) и 2+0 (лужњак) 

 

Радови се обављају у огледном добру на површини расадника огледног добра. 

Обавиће се следеће врсте радова: 

1. Вађење садница иза плуга са класирањем бројањем и везивањем снопова садница по 50 

комада у снопу. 

2. Утовар садница у приколицу ради превоза до трапа. 

3. Трапљење садница храста лужњака и цера - све у сагласности са шумарском струком. 

4. Изношење шкарта из расадника. Извођач обавља мануелне послове, а Наручилац врши превоз 

шкарта. 

 

 

Партија 2. Вађење садница сибирског бреста - вишегодишњи 

 

Радови се обављају у огледном добру на површини расадника огледног добра. 

Обавиће се следеће врсте радова: 

1. Вађење садница иза плуга са класирањем бројањем и везивањем снопова садница по 10 

комада у снопу. 

2. Утовар садница у приколицу ради превоза до трапа. 

3. Трапљење садница бреста - све у сагласности са шумарском струком. 

4. Изношење шкарта из расадника. Извођач обавља мануелне послове, а Наручилац врши превоз 

шкарта. 

 

 

Партија 3. Вађење садница јавора и дивље трешње - вишегодишњи 

 

Радови се обављају у огледном добру на површини расадника огледног добра. 

Обавиће се следеће врсте радова: 

1. Вађење садница иза плуга са класирањем бројањем и везивањем снопова садница по 5 или 10 

комада у снопу. 

2. Утовар садница у приколицу ради превоза до трапа. 

3. Трапљење садница јавора и трешње - све у сагласности са шумарском струком. 

4. Изношење шкарта из расадника. Извођач обавља мануелне послове, а Наручилац врши превоз 

шкарта. 

 

Партија 4. Садња резница 

 

Радови се обављају у огледном добру на површини расадника огледног добра. 

Обавиће се следеће врсте радова: 

1. Одношење резница до површине за садња. Утовар у приколицу и истовар на месту побадања. 

2. Разношење по површини. 

3. Садња резница - све у сагласности са шумарском струком. 

 

Партија 5. Постављање заштитних мрежица на саднице 
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Радови се обављају у огледном добру на површини шумског дела огледног добра. 

Обавиће се следеће врсте радова: 

1. Одношење мрежица до површине за постављање. Утовар у приколицу и истовар на месту 

постављања. 

2. Разношење по површини. 

3. Постављање мрежица на саднице - све у сагласности са шумарском струком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


