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На основу члана 32., 40., и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у 

даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 2532 од 23.12.2015.године, и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку, број: 2533 од 23.12.2015.године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга  

на гајењу шума, по партијама 

Ради закључивања оквирног споразума са два понуђача, на годину дана 

Број ЈН: 17-7-ОУ-ОС/15 

 

 

 

 

Садржај конкурсне документације 

 

Редни 

број 

Опис 

 Насловна страна 

 Садржај са упутством 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел оквирног споразума 

VIII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.,став 2. Закона о јавним набавкама 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

Интернет страница: www.npfruskagora.co.rs    

 

2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број: 17-7-ОУ-ОС/15, је набавка услуга на гајењу шума, (нега и заштита), 
према Плану газдовања шумама за 2016. годину 
 

4. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци, са два 

понуђача, на годину дана, за сваку партију посебно (члан 40а, став 2, тачка 1) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, у складу са чланом 8. Закона:  

- Није у питању резервисана јавна набавка 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација, у складу са чланом 42.- 47. Закона: 

- Не спроводи се поступак електронске лицитације 

 

7. Контакт (лице или служба): дипл.инж.шум. Ђорђе Грозданић, помоћ. директора заштите и 

развоја 

За конкурсну документацију Гордана Мутлак, службеник за јавне набавке, и, ради обиласка 

терена, места извршења услуга, контакти се могу обављати:  
- руководилац РЈ Сремска Каменица, 021/463-769 

- руководилац РЈ Беочин, 021/871-599 

- руководилац РЈ Врдник, 022/465-114 

- руководилац РЈ Лежимир, 022/663-009 

- руководилац РЈ Ердевик, 022/752-819 

 

8. E-mail адреса (или факс) 

pravnofruskagora@gmail.com , факс: 021/462-662   
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II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке 17-7-ОУ-ОС/15: набавка услуга на гајењу шума, по партијама (услуге неге 

и заштите), за 2016.годину. 
 

Ознака из општег речника набавке:  

 

1. ОРН: 77200000 шумарске услуге 

 

2. Јавна набавка је обликована у 14 партија. 

Партија 1: РЈ Сремска Каменица (ГЈ 3801, 3802, 3804, 3813)  

Партија 2: шуме манастира Ново Хопово (3802, 3803) 

Партија 3: шуме манастира Велика Ремета (ГЈ 3802) 

Партија 4: шуме манастира Гргетег (ГЈ 3802) 

Партија 5: шуме манастира Раковац (ГЈ 3804) 

Партија 6: РЈ Беочин (ГЈ 3805, 3806, 3813) 

Партија 7: шуме манастира Беочин (ГЈ 3805) 

Партија 8: РЈ Врдник (ГЈ 3803, 3807) 

Партија 9: шуме манстира Јазак (ГЈ 3803) 

Партија 10: шуме манастира Бешеново (ГЈ 3807) 

Партија 11: РЈ Лежимир (ГЈ 3808, 3809, 3810) 

Партија 12: РЈ Ердевик (ГЈ 3811, 3812) 

Партија 13: шуме манастира Ђипша (ГЈ 3811) 

Партија 14: шуме Црквене општине Бингула (ГЈ 3811) 

 

3. Врста оквирног споразума 

 

Оквирни споразум се закључује са два понуђача на период од годину дана, за сваку партију 

посебно. У оквирном споразуму одређени су услови за закључење уговора о јавној набавци.  

Појединачни уговори (за сваку партију посебно), се закључују са првим понуђачем (понуђач који 

понуди најнижу понуђену цену услуга за конкретну партију).   

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране првог понуђача, наручилац ће појединачне 

уговоре закључити са другим понуђачем (у наведеној партији). За понуђача који не испуни 

услове у појединачном уговору, важе одредбе о раскиду уговора и активирању средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Појединачни уговори могу се склапати само 

са једним понуђачем, те ако понуђач не испуни услуге по једном конкретном уговору нема право 

на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем појединачног  

уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Наведене одредбе важе за сваку партију посебно. 
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III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 

 

Јавна набавка је обликована у партије: 

 

4. Јавна набавка је обликована у 14 партија: 5 партија за гајење шума у ЈП “Национални парк 

Фрушка гора“ и 9 партија за гајење шума у шумама манастира Епархије сремске. 

 

Предмет јавне набавке су услуге гајења шума: вештачко пошумљавање садњом, вештачко 

пошумљавање тополом плитком садњом, окопавање и прашење у културама, осветљавање подмлатка 

ручно, попуњавање вештачки подигнутих култура садњом, попуњавање природно обновљених 

површина садњом, припрема терена за пошумљавање, сакупљање режијског отпада, селективно 

уклањање подраста ручно, третирање пањева хемијским средствима, третирање подраста хемијским 

средствима, уништавање корова хербицидима, чишћење у младим културама, пресецање бршљана, 

орање дискусним плугом, заштита култура од пепелнице, одржавање ПП пруга, обнова багрема 

котличењем, уклањање корова ручно, сеча и уклањање корова ручно, кресање грана, дознака стабала у 

оплодним сечама, дознака стабала у проредама и дознака стабала у чистој сечи. 

 

 

 

 

Извршилац услуге се обавезује да обезбеди Елаборат о уређењу и извођењу послова у шумарству. 
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V  УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

И 

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) 

 

1.1. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, и то: 

 

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

1.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван на 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  

1.1.3. - 

1.1.4. 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 

1.1.5. – 

1.1.6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, и то: да понуђач располаже неопходним финансијским, техничким 

и кадровским капацитетом   
   

1.2.1. Неопходан финансијски капацитет:  

- да понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу на дан подношења понуде (Образац 

Потврде дат је у конкурсној документацији, одељак XIII). Понуђач је обавезан Потврду 

доставити у понуди. 

 

    1.2.2.  Неопходан технички капацитет- потребно је да понуђач располаже са најмање: 

Партија 1: РЈ Сремска Каменица:  2 тримера, 1 моторна тестера, ручни алат  

Партија 2: шуме манастира Ново Хопово: 1 тример, 1 моторна тестера, ручни алат  

Партија 3: шуме манастира Велика Ремета: ручни алат  

Партија 4: шуме манастира Гргетег: ручни алат  

Партија 5: шуме манастира Раковац: ручни алат 

Партија 6: РЈ Беочин: 2 тримера, 1 моторна тестера, ручни алат 

Партија 7: шуме манастира Беочин: ручни алат  

Партија 8: РЈ Врдник: 1 тример, 1 моторна тестера, ручни алат  

Партија 9: шуме манстира Јазак: ручни алат  

Партија 10: шуме манастира Бешеново: ручни алат  

Партија 11: РЈ Лежимир: 2 тримера, 1 моторна тестера, ручни алат 

Партија 12: РЈ Ердевик: 2 тримера, 1 моторна тестера, 1 дискусни плуг и ручни алат 

Партија 13: шуме манастира Ђипша: ручни алат  
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Партија 14: шуме Црквене општине Бингула: ручни алат  

  

1.2.3. Неопходан кадровски капацитет-потребно је да понуђач располаже са најмање:  

Партија 1: РЈ Сремска Каменица: 2 радника обучена за рад са тримером, 1 радник обучен за рад са 

моторном тестером, 2 нк радника 

Партија 2: шуме манастира Ново Хопово: 1 радник обучен за рад са тримером, 1 радник обучен за 

рад са моторном тестером, 2 нк радника 

Партија 3: шуме манастира Велика Ремета: 1 радник обучен за рад са тримером, 1 радник обучен за 

рад са моторном тестером, 2 нк радника 

Партија 4: шуме манастира Гргетег: 2 нк радника 

Партија 5: шуме манастира Раковац: 2 нк радника 

Партија 6: РЈ Беочин: 2 радника обучена за рад са тримером, 1 радник обучен за рад са моторном 

тестером, 2 нк радника 

Партија 7: шуме манастира Беочин: 2 нк радника 

Партија 8: РЈ Врдник: 2 радника обучена за рад са тримером, 1 радник обучен за рад са моторном 

тестером, 2 нк радника 

Партија 9: шуме манстира Јазак: 2 нк радника 

Партија 10: шуме манастира Бешеново: 2 нк радника 

Партија 11: РЈ Лежимир: 2 радника обучена за рад са тримером, 1 радник обучен за рад са 

моторном тестером, 2 нк радника 

Партија 12: РЈ Ердевик: 2 радника обучена за рад са тримером, 1 радник обучен за рад са моторном 

тестером, 1 радник обучен за рад са дискусним плугом, 2 нк радника 

Партија 13: шуме манастира Ђипша: 2 нк радника  

Партија 14: шуме Црквене општине Бингула:  2 нк радника 

 

1.2.4 Напомена у вези са доказивањем допунских услова:  

Понуђач који поднесе понуду за две или више партија, уколико су у питању партије: 1, 2, 6, 8, 11, 

12 – доказе за испуњеност техничког и кадровског капацитета доставља за сваку партију посебно.  

Понуђач који поднесе понуду за две или више партија, уколико су у питању партије: 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 13 и 14, допунске услове који се односе на технички и кадровски капацитет, довољно је да 

испуни за једну партију и то ону која поставља веће захтеве (највећи број опреме, односно 

радника). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона („Сл.гласник 

РС“124/12), подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75., став 1., тачка 1., до 4. Закона 

(„Сл.гласник РС“124/12), односно члана 37. Закона о изменама и допунама Закона („Сл.гласник РС“ 

68/15). 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75., став 1., тачка 1) до 4) Закона („Сл.гласник РС“124/12), односно члана 37. Закона о 

изменама и допунама Закона („Сл.гласник РС“ 68/15)., а додатне услове испуњавају заједно.  

 

 

V    УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и допунских услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач 

доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
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набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача: Понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави Изјаву, 

која мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица члана групе (Образац Изјаве за 

понуђача, V3).  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 3А.), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

Ако понуђач достави Изјаву, наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора затражити од 

понуђача чија понуда је оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова. Наручилац копију доказа може да затражи и од осталих понуђача. Ако 

понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Доказивање услова: 

1.1.2.  – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

1.1.3 – 

1.1.4.  – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

1.1.5.  –  

1.1.6. – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

1.2.1. -  Доказ: Потврда Наручиоца     
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1.2.2. – Доказ: доказ да располаже са траженим техничким капацитетом  (доказ о својини, закупу или 

најму, копију тражене документације) 

1.2.3. – Доказ: доказ о радном ангажовању (копија радне књижице, уговор о раду, уговор о привремено 

повременим пословима, уговор о делу и др) и Уверења о стручној оспособљености за руковање 

моторним тримером са којима располаже (копију тражене документације) 

 

Уколико понуду подноси група понуђача: Понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) 

Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова (наведени доказ није тражен).  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача (наведени доказ није тражен).   

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних законских услова. Потребно је да достави доказ о упису у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико 

подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним  бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

1. Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора бити сачињена 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин, да се приликом отварања понуда, може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 

1. 21208, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге на гајењу шума, партија__________ 

ЈН: 17-7/15-ОУ-ОС- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 

од стране наручиоца до 25.01.2016.године  до 09,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац 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. 

 

Понуда (за сваку партију посебно) мора да садржи: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и оверен 

- Образац спецификације услуга, попуњен, потписан и оверен (Образац мора садржати 

појединачне цене услуга, које не смеју бити веће од датих највиших појединачних планских 

цена, уписаних у табелама у техничкој спецификацији услуга, чији крајњи збир мора дати 

тачну цену поједине услуге; свака фаза и облик услуга, наведених у спецификацији услуга, 

морају бити попуњени. Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву, уколико понуђач 

није поступио како  је напред наведено). 

- Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.и 76. Закона (уколико не доставља доказе) 

- Образац Изјаве за подизвођача, уколико понуђач наступа са подизвођачем (уколико не 

доставља доказе за подизвођача) 

- Образац модела оквирног споразума, попуњен, потписан и оверен, 

- Образац структуре цена, попуњен, потписан и оверен, 

- Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 

- Образац изјаве о независној понуди, 

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

- Бланко сопствену меницу као гаранцију за озбиљност понуде, менично овлашћење и Потврду 

о регистрацији менице, као и копију картона депонованих потписа 

- Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације, такву 

понуду Наручилац ће одбити као неприхватљиву  

 

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца: 
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- Обрасци из конкурсне документације попуњавају се, потписују и оверавају печатом, а све у 

складу са обрасцима и напоменама на обрасцима из конкурсне документације. Обрасце који 

су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. Ако 

понуђач наступа самостално не мора да потпише и овери образац „изјава понуђача о 

ангажовању подизвођача“ и сл.), односно није дужан да их достави. 

- Понуда мора бити без исправки или уписивања осим оних уписа у складу са упутством 

наручиоца. У случају исправки, оне морају бити потписане од стране особе која потписује 

понуду и оверене печатом. 

- Понуђач је дужан да у понуди означи поверљиве податке: цена и остали подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуда неће се сматрати 

поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

- Подаци које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће коришћени 

само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 

укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 

понуда као ни у даљем току поступка. 

 

3. Партије: 

Јавна набавка је обликована у 14 партија 
Партија 1: РЈ Сремска Каменица (ГЈ 3801, 3802, 3804, 3813)  

Партија 2: шуме манастира Ново Хопово (3802, 3803) 

Партија 3: шуме манастира Велика Ремета (ГЈ 3802) 

Партија 4: шуме манастира Гргетег (ГЈ 3802) 

Партија 5: шуме манастира Раковац (ГЈ 3804) 

Партија 6: РЈ Беочин (ГЈ 3805, 3806, 3813) 

Партија 7: шуме манастира Беочин (ГЈ 3805) 

Партија 8: РЈ Врдник (ГЈ 3803, 3807) 

Партија 9: шуме манстира Јазак (ГЈ 3803) 

Партија 10: шуме манастира Бешеново (ГЈ 3807) 

Партија 11: РЈ Лежимир (ГЈ 3808, 3809, 3810) 

Партија 12: РЈ Ердевик (ГЈ 3811, 3812) 

Партија 13: шуме манастира Ђипша (ГЈ 3811) 

Партија 14: шуме Црквене општине Бингула (ГЈ 3811) 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију (табеле у Спецификацији услуга морају бити попуњене за сваки вид услуге и за сваку 

фазу услуге, у противном ће се понуда сматрати неприхватљивом, и као таква ће бити одбијена). 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе на које се партије односи понуда. Понуђач мора назначити 

на коверти за коју партију подноси понуду.  

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази којима понуђач доказује да испуњава обавезне услове из чл.75. Закона, у случају да поднесе 

понуду за више партија, могу бити достављени у једном примерку за све партије. Докази којима 

понуђач доказује додатне услове из члана 76. Закона, достављају како је наведено у тачки 1.2.4. на 

страни 7 Конкурсне документације. 

 

4. Понуда са варијантама: 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде  

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Национални парк Фрушка гора“ 

Сремска Каменица, Змајев трг 1., са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку: услуге на гајењу шума, ЈН: 17-7/15-ОУ-ОС-НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку: услуге на гајењу шума, ЈН: 17-7/15-ОУ-ОС-НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку: услуге на гајењу шума, ЈН: 17-7/15-ОУ-ОС-НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: услуге на гајењу шума, ЈН: 17-7/15-ОУ-ОС-НЕ 

ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. Закона, односно члана 40. Закона о изменама и 

допунама Закона, и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75., Закона о јавним 

набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у скалду са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

e. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана, од дана пријема рачуна, (фактуре), а коју 

испоставља понуђач на основу примопредајног записника о извршеним услугама. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, у противном ће понуда бити одбијена као 

неприхватљива. 

Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности јавне 

набавке, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.  

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.2. захтев у погледу рока извршења услуга 

Услуге гајења шума (неге и заштите) ће се извршавати сукцесивно, у одређеним месецима у току 

године, до краја 2016. године (у месецима, оквирно заданим у табелама), а поштујући динамику 

коју ће диктирати наручилац према својим потребама до уговорене количине и придржавајући се 

Правилника о шумском реду. Почетак и рок извршења услуге ће се дефинисати појединачним 

уговорима – наруџбеницама. 

Место извршења услуге: подручје Фрушке горе, шуме манастира Епархије сремске. 
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e. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена се може мењати само уз сагласност обе уговорне стране, у Законом прописаним оквирима.   

Понуђач даје цену за период важења уговора. У цену морају бити урачунати сви накнадни и 

зависни трошкови: превоз, осигурање, и друге дажбине.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона.  

 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде, www.poreskauprava.gov.rs  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, www.sepa.gov.rs   

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs  

 

12.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ   И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 

1. Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси меницу за озбиљност понуде, 

(регистровану, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, евидентирану у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије; попуњен, печатом оверен и потписан 

образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа), плативу на први позив без 

приговора, у износу од 10% од вредности понуде, без ПДВ-а, са роком важности који мора бити 

најмање три дана дужи од дана истека важности понуде. 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (меницу), Наручилац ће наплатити у целости, у 

случају да понуђач, који наступа самостално, или са подизвођачима, или као овлашћени члан групе 

понуђача: 

I- Након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

II- Уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, а исти благовремено не потпише оквирни 

споразум о јавној набавци; 

III- Не достави тражена средства финансијског обезбеђења (1 бланко соло меницу) за добро 

извршење посла; 

 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након закључења оквирног споразума са 

изабраним понуђачем и достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла (1 

бланко соло меница). 

 

2. Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – оквирни споразум, 

понуђачи који буду изабрани као најповољнији, приликом закључења оквирног споразума, 

подносе по 1 бланко соло меницу (регистровану, оверену печатом и потписану од стране 

овлашћеног лица, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије; 
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попуњене, печатом оверене и потписане обрасце меничног овлашћења и картон депонованих 

потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од укупне вредности оквирног 

споразума (без ПДВ-а). Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног 

споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђачи не буду извршавали своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор 

у складу са овим оквирним споразумом, или не достави средство обезбеђења уз појединачни 

уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума. 

3. За добро извршење посла – појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на 

основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење 

за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 

10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

- касни са пружањем услуга, јер су рокови за извршење битан елеменат уговора.  

- извршава услуге неквалитетно, не поштује шумски ред (утврђује комисија од три члана: 

руководилац РЈ на чијој територији се врше услуге, помоћник директора сектора заштите и 

развоја Наручиоца и представник понуђача) 

 

Напомена: Меницу за озбиљност понуде понуђач подноси за сваку партију посебно, осим за оне 

партије за које Наручилац изричито на захтева средство финансијског обезбеђења. 

 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није 

већа од износа из члана 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по 

појединачном уговору не уговара средства обезбеђења. 

Напомена: За партију 14 понуђач није у обавези да доставља средства финансијског обезбеђења 

(важи за све три тачке). 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ   

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.    

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: ЈП 

“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., електронске поште на e-

mail: pravnofruskagora@gmail.com или факсом на број: 021/462-662], тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ: 17-7/15-ОУ-ОС. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона 

о јавним набавкама. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.  

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. 

 

16.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ   

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда 

понуђача који је остварио већи промет у 2014 (утврђује се из Биланса успеха, или Потврде банке 

о оствареном промету  оствареном од  01.01. до 31.12.2014.године, које ће понуђачи доставити на 

захтев наручиоца уколико буде потребно ради сачињења Извештаја о стручној оцени, а пре 

доношења одлуке о додели оквирног споразума). 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде (за сваку партију) достави изјаву дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
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заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је 

у поглављу XII конкурсне документације). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за 

доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

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

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на e-mail: pravnofruskagora@gmail.com,  

или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска 

Каменица, Змајев трг 1., 21208. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.   

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3.члана 149. Закона, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека 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 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.  

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 захтева  из става 3. и 4. члана 149. Закона, 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.  

О поднетом Захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. 

Закона у износу од 120.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1.тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се: 

1. потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

1.1. да буде издата од стране банке и садржи печат банке 
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1.2. 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. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и 

на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

1.3. Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши 

1.4. Број рачуна: 840-30678845-06 

1.5. Шифру плаћања: 153 или 253 

1.6. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права 

1.7. Сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права 

1.8. Корисник: буџет Републике Србије 

1.9. Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе 

1.10. 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 тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1., осим оних наведених под 1.1. и 1.10., за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисницијавних 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 НБС у складу са законом и другим прописима. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167 Закона. 

 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број___________________од________________________за јавну набавку: услуге на гајењу 

шума, редни број ЈНВВ: 17-7/15-ОУ-ОС  

 

Партија ___________________________ 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број ПИБ: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

НАПОМЕНА: заокружити начин подношења понуде и узписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

Образац се доставља за сваку партију посебно, уколико се понуђач јавља на више партија. 
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1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

1. Назив подизвођача: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2. Назив подизвођача: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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1) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

1. Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

2. Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

3. Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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V 3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА(„Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15) 

 

 

 

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 

68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_____________________________________________ у поступку јавне набавке: набавка услуга 

на гајењу шума, партија _____________________________, број ЈНВВ: 17-7/15-ОУ-ОС, испуњава 

обавезне и допунске услове, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

 

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

 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 

3) - 

 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

6)  Понуђач испуњава додатне услове: финансијски, кадровски и технички капацитет 

 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

Датум:_____________                                   М.П.                       _________________  

                                                  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Образац се доставља за сваку партију посебно, уколико се понуђач јавља на више партија. 
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V 3.А.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА („Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЈНВВ: 17-8/15-ОУ-ОС 

 

 

 
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 

68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач_________________________________________[навести назив подизвођача],у поступку 

јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума, партија ________ број ЈНВВ: 17-7/15-ОУ-ОС, испуњава 

све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

 

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

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 

3) - 

 

 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) 

 

 

 

Место:_____________                                     Подизвођач: 

 

Датум:_____________                                        М.П.                       __________________ 

 

                                 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  УСЛУГЕ ГАЈЕЊА ШУМА, ПАРТИЈА_____________ 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена понуде, без ПДВ-а: 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена понуде, са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана, од 

дана пријема рачуна, (фактуре), а коју испоставља 

понуђач на основу примопредајног записника о 

извршеним услугама. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити 

краћи од 90 дана од дана отварања 

понуда. 

 

 

 

 

Рок извршења услуге 

 

 

Рок извршења услуге ће се дефинисати 

појединачним уговорима – наруџбеницама 

 

 

 

   Датум,                    Понуђач: 

М.П. 

____________________       __________________ 
 

 

 

 

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

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 

сваку партију посебно, на сваком обрасцу назначити на коју се партију односи. 
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 1: РЈ Сремска Каменица ГЈ 3801, 3802, 3804, 3813 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

1. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

2. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 9.461.830,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

2. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Сремска Каменица 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 

27  138.



 

 

 

Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  138.



 

 

 

VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 2: шуме манастира Ново Хопово ГЈ 3802, 3803 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

3. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

4. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

4. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 2.056.930,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

5. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Сремска Каменица и лице које одреди Епархија сремска 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

6. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 3: шуме манастира Велика Ремета ГЈ 3802 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

5. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

6. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

7. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 237.580,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

8. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Сремска Каменица и лице које одреди Епархија сремска 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

9. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 4: шуме манастира Гргетег ГЈ 3802 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

7. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

8. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

10. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 255.900,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

11. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Сремска Каменица и лице које одреди Епархија сремска 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

12. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 5: шуме манстира Раковац ГЈ 3804 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

9. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

10. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

13. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 264.800,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

14. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Сремска Каменица и лице које одреди Епархија сремска 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

15. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 6: РЈ Беочин ГЈ 3805, 3806, 3813 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

11. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

12. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

16. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 5.948.077,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

17. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Беочин 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

18. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 7: шуме манастира Беочин ГЈ 3805 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

13. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

14. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

19. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 735.080,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

20. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Беочин и лице које одреди Епархија сремска 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

21. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 8: РЈ Врдник ГЈ 3803, 3807 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

15. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

16. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

22. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 4.623.040,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

23. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Врдник 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

24. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 9: шуме манастира Јазак ГЈ 3803 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

17. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

18. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

25. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 988.550,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

26. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Врдник и лице испред Епархије сремске 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

27. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 10: шуме манастира Бешеново ГЈ 3807 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

19. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

20. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

28. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 775.620,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

29. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Врдник и лице испред Епархије Сремске 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

30. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 11: РЈ Лежимир ГЈ 3808, 3809, 3810 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

21. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

22. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

31. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 7.797.975,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

32. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Лежимир 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

33. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 12: РЈ Ердевик ГЈ 3811, 3812 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

23. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

24. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

34. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 7.762.450,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

35. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Ердевик 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

36. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 13: шуме манастира Ђипша ГЈ 3811 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

25. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

26. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

37. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 84.010,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

38. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Ердевик и лице испред Епархије сремске 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

39. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 о пружању услуга на гајењу шума 

Партија 14: шуме Црквене општине Бингула ГЈ 3811 

 

 Закључен између:  

 

ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292, шифра 

делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа в.д.директора Радован Дурутовић (у даљем тексту 

Наручилац), са једне стране, и следећих извршилаца услуга: 

 

27. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране,  

 

28. ___________________________________________________из______________________________, 

Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,  

ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа 

директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге стране 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

-  да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, број 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 17-7/15-УО-ОС услуге на гајењу 

шума, партија 1 РЈ Сремска Каменица, са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од 

једне године; 

-  да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом 

се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извршиоца 1 и Извршиоца 2; 

- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца1); 

- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2); 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума, када 

се укаже потреба за извршавањем услуга, а у складу са чланом 40а, став 2, тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

40. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора или издавања 

наруџбенице о јавној набавци услуга, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга 

на гајењу шума, број 17-7/15-УО-ОС, Понудом изабраног понуђача, одредбама овог оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извршилац 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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Извршилац 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично 

извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања од стране 

свих учесника споразума. 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Вредност овог оквирног споразума износи 13.200,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца 1 и Понуди Извршиоца 2, без ПДВ-а, у склопу техничке 

спецификације услуга. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоци имају у реализацији предметне јавне 

набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог  Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим 

предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. 

Овог члана. 

У случају из претходног става стране у Оквирном споразуму ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 

упутити Извршиоцу 1, позив за закључивање појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, са понудом 

од стране Извршиоца 1, која је прихваћена у оквирном споразуму. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, количине, начина и рокова плаћања. 

Рок за закључивање појединачног уговора је 3 дана, од дана пријема позива за закључење уговора. 

Позив за закључење уговора Наручилац упућује на адресу Извршиоца  1 електронским путем (Извршилац  1 је 

дужан да потврди пријем е маила), поштом – препорученом пошиљком или непосредним уручењем. 

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, приступи закључењу појединачног уговора, са понудом 

прихваћеном у овом оквирном споразуму. 

Уколико Извршилац 1 одбије да приступи закључењу појединачног уговора са понудом прихваћеном у овом 

оквирном споразуму, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 6. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца 1, наручилац ће појединачне уговоре закључити 

са Извршиоцем 2, поступком предвиђеним у претходном члану. 

 

Члан 7. 

Појединачни уговори могу се склапати само са једним понуђачем, те ако понуђач не изврши услуге по једном 

конкретном уговору, нема право на склапање других уговора по другим појединачним услугама. Неиспуњењем 

појединачног  уговора сматра се: 

- Не одазивање на позив за закључење појединачног уговора 

- Не извршење захтеваних услуга на време 

- Не солидно извршавање по правилима струке 

- Повреде прописа заштите на раду 

- И други разлози за раскид уговора 

Члан 8. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у 

зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће цену извршених услуга платити Извршиоцу у року од _____________ дана од дана овере исправног 

рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља 

Извршилац, а којим се потврђује извршење услуге, у свему на основу обострано потписаног појединачног 

уговора, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

РОКОВИ И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

Почетак извршења  услуга  дефинисаће се  у складу са потребама Наручиоца, које су оквирно дефинисане у 

спецификацији услуга. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  обострано потписаним 

појединачним уговором, у складу са овим оквирним споразумом. 

Наручилац се обавезује да изврши све потребне припремне радње (у складу са извођачким плановима), за 

несметано извођење услуга и Пружаоца услуга уведе у посао. 

 

Члан 11. 

Извршичац услуга се обавезује да ће извршење услуга започети одмах након позива Наручиоца, а у складу са 

динамиком извођења услуга, дефинисаном у конкурсној документацији, и да ће послове завршити у предвиђеном 

року. 

Наручилац задржава право промене динамике у случају више силе, поремећаја на тржишту дрвних сортимената и 

других ванредних околности, а о чему ће Извршилац услуга бити писмено обавештен. 

 

41. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 12. 

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1., обави квалитетно и савесно, у складу са техничком 

спецификацијом, придржавајући се Правилника о шумском реду и осталих правила шумарске струке.  

Уколико Извршилац услуга не поштује предвиђену динамику извршења услуга, не придржава се Правилника о 

шумском реду на штету Наручиоца, Наручилац у тим случајевима заджава право да обустави рад или раскине 

уговор на штету Извршиоца услуга, да изврши наплату меница за добро извршење посла. 

Рокови извршења услуга су битан елеменат уговора и непридржавање рокова је основ за раскид уговора. 

 

 

Члан 13. 

Стручна лица Наручиоца, у складу са одредбама Закона о шумама и општим актима Наручиоца,  врше стручно 

руковођење, контролу извршења услуга и контролу извршења појединачних уговора:  

- руководилац РЈ Ердевик и лице испред епархије сремске 

 

Члан 14. 

Извршилац услуга и лица ангажована од стране Извршиоца услуга, одговорни су за штету коју својим радом или 

поступцима учине шумском фонду, путевима, влакама и објектима које користе приликом извођења уговорених 

послова. 

Извршилац услуга није одговоран за штету која настане услед више силе (поплава, пожар и сл.) и коју није 

проузроковао својим активностима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 15. 
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Извршилац 1 и Извршилац 2 се обавезују да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

предају Наручиоцу по 1 (једна) бланко сопствена меница, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извршилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу 

оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 16. 

За добро извршење посла 

Извршилац са којим се закључује појединачни уговор, се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

42. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 17. 

Извршилац услуга се обавезује да ће, приликом потписивања овог оквирног споразума, у извршењу појединачних 

уговора, поштовати све прописе и мере безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здравља на раду, те ће у ту сврху, по сваком појединачном уговору израдити Елаборат и доставити 

Наручиоцу, пре почетк извршења услуге. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 18. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 

утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  

93  138.



 

 

 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

  

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 19. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је 

дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 

уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе. 

 

Члан 21. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 22. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 23. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири), а 

Извршиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

 

          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .   
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IX   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

 Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом 

сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача. 

 

Партија 1. РЈ Сремска Каменица 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3801 

дознака 

 

150 

 

ха 

    

Окопавање и прашење  0,65 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 79,41 ха     

Попуњ.вештачк.подигн.култ.садњом 0,50 ха     

Попуњ.природн.подигн.култ.садњом 0,50 ха     

Припрема терена за пошумљавање 1,92 ха     

Вештачко пошумљ.садњом 1,92 ха     

Селективно крчење подраста ручно 18,45 ха     

Уништавање корова хербицидима 20,93 ха     

Одржавање ПП пруга 0,88 ха     

Одравање ПП путева 6,41 км     

Пресецање бршљана 17,92 ха     

ГЈ 3802 

дознака  

 

50,00 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 6,52 ха     

Попуњ.вештачк.подигн.култ.садњом 1,05 ха     

Селективно крчење подраста ручно 27,29 ха     

Сеча избојака и крч корова ручно 12,70 ха     

Пресецање бршана 5,93 ха     

ГЈ 3804       
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дознака 120,00 ха 

Осветљавање подмлатка ручно 99,56 ха     

Селективно крчење подраста ручно 16,81 ха     

Уништ.корова хербицидима 13,65 ха     

Одржавање ПП путева 3,65 км     

Пресецање бршљана 13,94 ха     

ГЈ 3813 

дознака 

 

16,00 

 

ха 

    

Уклањање корова ручно 4,26 ха     

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

Укупна цена, без пдв-а 

 

 

Стопа пдв-а(%) 

 

 

Износ пдв-а на укупну цену 

 

 

Укупна цена са пдв-ом 

 

 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 2. Шуме манастира Ново Хопово 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3802 

дознака 

 

50,00 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 42,65 ха     

Селективно крчење подраста ручно 8,51 ха     

Уништавање корова хербицидима 3,56 ха     

Пресецање бршљана 6,43 ха     

ГЈ 3803 

Осветљавање подмлатка ручно 

 

12,64 

 

ха 

    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

97  138.



 

 

 

 

Партија 3. Шуме манастира Велика Ремета 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3802 

дознака 

 

20,00 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 1,97 ха     

Селективно крчење подраста ручно 1,55 ха     

Одржавање ПП просека 2,83 ха     

Одржавање ПП пруга 0,51 ха     

Одржавање ПП путева 1,44 км 

 

    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 4. Шуме манастира Гргетег 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3802 

дознака 

 

30,00 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 7,28 ха     

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 5. Шуме манастира Раковац 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3804 

дознака 

 

50,00 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 2,66 ха     

Селективно крчење подраста ручно 3,25 ха     

Уништавање корова хербицидима 2,00 ха     

Пресецање бршљана 0,80 ха     

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 6. РЈ Беочин 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3805 

дознака 

 

60 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 5,37 ха     

Третирање подраста хем.средст. 2,88 ха     

Одржавање ПП пруга 0,48 ха     

Пресецање бршљана 35,42 ха     

ГЈ 3806 

дознака  

 

250,00 

 

ха 

    

Селективно крчење подраста ручно 6,65 ха     

Сакупљање режијског отпада 17,14 ха     

Третирање подраста хем.средст. 43,18 ха     

Попуњ.природ.обн.површ.садњом 7,00 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 33,15 ха     

Одравање ПП пруга 0,30 ха     

Одравање ПП путева 3,68 км     

Пресецање бршљана 36,98 ха     

Сакупљање семена китњака 1000,00 кг     

Сакупљање семена букве 5,00 кг     

ГЈ 3813 

Припрема терена за пошумљавање 

 

29,61 

 

ха 

    

Бушење рупа машински 1,70 ха     

Вешт.пошумљ.тополом плит.садњ. 1,70 ха     

Вешт.пошумљ.врбом 27,91 ха     

Кресање грана 16,56 ха     

Пинцирање  11,51 ха     

Поп.вешт.култ.са буш. рупа 36,93 ха     

Уклањање корова ручно 9,70 ха     
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Уклањање корова машински 35,88 ха     

Одржавање ПП пруга 0,96 ха     

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

Укупна цена, без пдв-а 

 

 

Стопа пдв-а(%) 

 

 

Износ пдв-а на укупну цену 

 

 

Укупна цена са пдв-ом 

 

 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 7. Шуме манастира Беочин 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3805 

дознака 

 

364,76 

 

ха 

    

Осветљавање подмлатка ручно 6,33 ха     

Попуњ.природ.обн.површ.садњом 1,00 ха     

Одржавање ПП пруга 1,14 ха     

Одржавање ПП путева 3,20 км     

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

103  138.



 

 

 

Партија 8. РЈ Врдник 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3803 

Селективно крчење подр.ручно 

 

26,95 

 

ха 

    

Припрема терена за пошумљавање 8,01 ха     

Вештачко пошумљ.садњом 8,01 ха     

Попуњ.природн.подигн.култ.садњом 3,56 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 34,36 ха     

Дознака  35,00 ха     

Одржавање ПП пруга 4,40 ха     

Одравање ПП путева 4,00 км     

Пресецање бршљана 32,87 ха     

Сакупљање семена китњака 500,00 кг     

ГЈ 3807 

Селективно крчење подраста ручно 

 

22,93 

 

ха 

    

Попуњ.природн.подигн.култ.садњом 1,18 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 18,90 ха     

дознака 50,00 ха     

Одржавање ПП пруга 1,20 ха     

Одравање ПП путева 5,00 км     

Пресецање бршљана 24,99 ха     

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 
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- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а 

 

 

Стопа пдв-а(%) 

 

 

Износ пдв-а на укупну цену 

 

 

Укупна цена са пдв-ом 

 

 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 9. Шуме манастира Јазак 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3803 

Селективно крчење подраста ручно 

 

24,40 

 

ха 

    

Одржавање ПП пруга 1,50 ха     

Одравање ПП путева 2,00 км     

Пресецање бршљана 19,49 ха     

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 10. Шуме манастира Бешеново 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3807 

Селективно крчење подраста ручно 

 

20,61 

 

ха 

    

Обнова багрема котличењем 0,49 км     

Пресецање бршљана 11,84 ха     

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

107  138.



 

 

 

Партија 11. РЈ Лежимир 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3808 

Сакупљање режијског отпада 

 

5,69 

 

ха 

    

Поп.вешт.подигн.култ.садњ. 0,50 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 24,94 ха     

Окопавање и праш.у културама 9,21 ха     

Уништав.корова хербицидима 2,00 ха     

дознака 154,79 ха     

Одржавање ПП пруга 0,48 ха     

Пресецање бршљана 26,86 ха     

Фолиј.прихр.и зашт.од пепелн. 9,83 ха     

Сакупљање семена китњака 250,00 кг     

ГЈ 3809 

Дознака  

 

101,69 

 

ха 

    

Окопавање и праш.у културама 2,00 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 103,80 ха     

Поп.природ.подигн.култ.садњ. 0,50 ха     

Сакупљање режијског отпада 31,51 ха     

Селективно крчење подраста ручно 20,24 ха     

Уништавање корова хербицидима 16,50 ха     

Окопавање и праш.у културама 2,00 ха     

Обнова багрема котличењем 3,22 ха     

Одржавање ПП пруга 2,50 ха     

Пресецање бршљена 31,11 ха     

Фолиј.прихр.и зашт.од пепелн. 18,61 ха     

Сакупљање семена китњака 250,00 кг     

ГЈ 3810 

дознака 

 

56,98 

 

ха 
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Осветљавање подмлатка ручно 39,67 ха     

Уништавање корова хербицидима 3,00 ха     

Третирање пањева хем.средствима 15,97 ха     

Пресецање бршљена 22,88 ха     

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 12. РЈ Ердевик 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3811 

Бушење рупа машински 

 

1,41 

 

ха 

    

Вешт.пошум.тополом плит.садњ. 1,77 ха     

дознака 80,00 ха     

Обнова багрема котличењем 5,51 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 44,53 ха     

Поп.вештачк.подигн.култ.садњ 1,00 ха     

Поп.природ.подигн.култ.садњ 6,60 ха     

Сакупљање режијског отпада 5,51 ха     

Селективно крчење подраста ручно 6,42 ха     

Третирање пањева хем.средствима 9,88 ха     

Уништавање корова хербицидима 40,96 ха     

Чишћење у младим културама 0,50 ха     

Фолиј.прихр.и зашт.од пепелн. 26,89 ха     

Одржавање ПП просека 2,52 ха     

Одржавање ПП путева 9,60 км     

Пресецање бршљена 18,74 ха     

Сакупљње семена цера 400,00 кг     

Сакупљање семена лужњака 200,00 кг     

ГЈ 3812 

Бушење рупа машински  

 

1,50 

 

ха 

    

Вешт.пошум.тополом плит.садњ 1,50 ха     

Дознака  80,00 ха     

Обнова багрема котличењем 22,19 ха     

Орање дискусним плугом 21,38 ха     

Осветљавање подмлатка ручно 41,94 ха     

Поп.вештачк.подигн.култ.садњ 2,40 ха     
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Поп.природ.подигн.култ.садњ 2,41 ха     

Сакупљање режијског отпада 43,57 ха     

Селективно крчење подраста ручно 12,22 ха     

Сеча избојака и крч.корова ручно 1,50 ха     

Третирање пањева хем.средствима 55,79 ха     

Уништавање корова хербицидима 9,08 ха     

Фолиј.прихр.и зашт.од пепелн. 22,64 ха     

Чишћење у младим културама 2,60 ха     

Одржавање ПП пруга 6,96 ха     

Одржавање ПП просека 5,76 ха     

Одржавање ПП путева 4,40 км     

Пресецање бршљена 17,37 ха     

Сакупљње семена китњака 200,00 кг     

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 13. Шуме манастира Ђипша 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3811 

Осветљавање подмлатка  ручно 

 

2,71 

 

ха 

    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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Партија 14. Шуме Црквене општине Бингула 

 

 

Врста услуге, ознака одељења, одсек 
Количина 

  

Јединица мере 
Цена по јед 

мере без ПДВа 

Цена по јед 

мере са 

ПДВом 

Укупна цена, 

без пдв-а 

(2*4) 

Укупна цена, са 

пдв-ом 

(2*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЈ 3811 

Третирање пањева хемијским средст 

 

3,30 

 

ха 

    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 

Понуђач попуњава Образац структуре цена на следећи начин 

- У колону 4., се уписује јединична цена без пдв-а, по јединици мере 

- У колону 5., се уписује јединична цена са пдв-ом, по јединици мере 

- У колону 6., се уписује укупна цена без ПДВ-а, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, без ПДВ-а. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

- У колону 7., се уписује укупна цена са ПДВ-ом, а израчунава се тако што се количина предвиђених и уписаних 

услуга помножи са јединичном ценом, са ПДВ-ом. На крају, у табели „УКУПНО“ се уписује укупна цена без 

ПДВ-а за партију на којој понуђач учествује 

 

 

Укупна цена, без пдв-а  

Стопа пдв-а(%)  

Износ пдв-а на укупну цену  

Укупна цена са пдв-ом  

 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

                                                                             М.П.                             

Потпис овлашћеног лица 
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X   Образац трошкова припреме понуде 

 

 

 На основу члана 88. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а 

сходно члану 5. Став 1. Тачка 2,  подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени 

гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажемо 

 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 За јавну набавку број  17-7/15-ОУ-ОС, услуге на гајењу шума,  и то : 

 

Израда узорка или модела који 

су израђени у складу са 

траженом техничком 

спецификацијом наручиоца 

 

__________ динара без пдв 

Трошкови прибављања 

средстава обезбеђења 

 

__________ динара без пдв 

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни трошкови са ПДВ 
 

__________ динара 

 

 Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 

уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 

наручиоца , сходно члану 88. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12,14/15 и 68/15).  

 Напомена: 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 

наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да 

му надокнади трошкове 

        потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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XI    ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

За партију број__________ 

 

 

 

 

          У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 24/12, 14/15 и 68/15) 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном 

поступку јавне набавке бр. 17-7/15-ОУ-ОС, услуге на гајењу шума, подносимо  независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

М.П. 

      

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          НАПОМЕНА:  

 

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује понуђач. Уколико 

понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује понуђач за подизвођача.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим ако 

споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача, као овлашћен за све учеснике у заједничкој 

понуди.  

         Образац копирати у потребном броју примерака (за сваку партију на коју подноси понуду-

посебно). 
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XII ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 

За партију број________________ 

 

 

 у складу са чланом 8. Став 1. Тачкa 20. и 21. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(,,Сл.гласник РС“, број 29/13, 86/15) 
 

 

 

 Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у 

отвореном поступку јавне набавке бр. 17-7/15-ОУ-ОС – услуге на гајењу шума, партија број________,  

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

рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.   

 Такође изјављујем,  дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

 

                                                                                                

      

Име и презиме овлашћеног лица 

 

М.П. 

      

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 
 
 
 

          НАПОМЕНА:  

 

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује понуђач. Уколико 

понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује понуђач за подизвођача.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим ако 

споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у заједничкој 

понуди .  

 Образац копирати у потребном броју примерака (за сваку партију на коју подноси понуду-

посебно). 
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ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' 

Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија 

Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662 

www.npfruskagora.co.rs  

e-mail: natlpfg@eunet.rs 

Број:  

                             Дана:  

                                            

 

 

На захтев понуђача__________________________________________________ из ___________________, 

са адресом______________________________, издаје се следећа: 

 

 

Одељак XIII 

 

П  О  Т  В  Р  Д  А 

 

 

Којом се потврђује да понуђач ______________________________из _____________________________, 

са адресом _________________________________________________, ПИБ: ________________________, 

нема неизмирених обавеза према ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, на дан 

подношења понуде __________________2015.године. 

 

Потврда се издаје и служиће као доказ за учешће у отвореном поступку за набавку услуга на гајењу 

шума у 2016.години, број 17-7/15-УО-ОС, код наручиоца ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и у друге 

сврхе се не може употребљавати. 

 

          Одговорно лице Наручиоца: 

 

      М.П.                                     __________________________ 
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Врста Јм По ha
Укупно

(10*13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сремска Каменица 3801 Дознака ha 150.00 1 150.00 1250.00

Сремска Каменица 3801 13 a Окопавање и прашење у културама 518 ha 0.05 1 0.05 22000.00

Сремска Каменица 3801 28 b Окопавање и прашење у културама 518 ha 0.12 1 0.12 22000.00

Сремска Каменица 3801 55 d Окопавање и прашење у културама 518 ha 0.48 1 0.48 22000.00

Сремска Каменица 3801 6 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.51 1 3.51 31000.00

Сремска Каменица 3801 6 h Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.89 1 0.89 30000.00

Сремска Каменица 3801 12 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.18 1 1.18 30000.00

Сремска Каменица 3801 12 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.53 1 1.53 30000.00

Сремска Каменица 3801 12 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.11 1 1.11 30000.00

Сремска Каменица 3801 12 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.45 1 0.45 30000.00

Сремска Каменица 3801 13 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.82 1 4.82 31000.00

Сремска Каменица 3801 13 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.66 1 1.66 30000.00

Сремска Каменица 3801 15 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.23 1 1.23 30000.00

Сремска Каменица 3801 26 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.11 1 1.11 30000.00

Сремска Каменица 3801 26 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.30 1 1.30 30000.00

Сремска Каменица 3801 28 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.00 1 2.00 31000.00

Сремска Каменица 3801 36 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.79 1 0.79 30000.00

Сремска Каменица 3801 37 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.34 1 2.34 30000.00

Сремска Каменица 3801 41 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.39 1 1.39 30000.00

Сремска Каменица 3801 41 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.45 1 3.45 30000.00

Сремска Каменица 3801 42 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.39 1 0.39 30000.00

Сремска Каменица 3801 43 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.27 1 1.27 30000.00

Сремска Каменица 3801 43 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.85 1 2.85 30000.00

Сремска Каменица 3801 43 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.10 1 1.10 30000.00

Сремска Каменица 3801 45 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.27 1 0.27 30000.00

Сремска Каменица 3801 45 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.14 1 1.14 30000.00

Сремска Каменица 3801 45 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.87 1 0.87 30000.00

Сремска Каменица 3801 50 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.42 1 6.42 31000.00

Сремска Каменица 3801 50 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 8.25 1 8.25 31000.00

Сремска Каменица 3801 50 j Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.03 1 3.03 31000.00

Сремска Каменица 3801 50 k Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.09 1 2.09 31000.00

Сремска Каменица 3801 52 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.50 1 0.50 31000.00

Сремска Каменица 3801 54 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.97 1 0.97 31000.00

Сремска Каменица 3801 56 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.34 1 2.34 31000.00

Сремска Каменица 3801 56 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.52 1 1.52 31000.00

Сремска Каменица 3801 56 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.08 1 6.08 31000.00

Сремска Каменица 3801 56 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.49 1 2.49 31000.00

Сремска Каменица 3801 57 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.31 1 0.31 30000.00

Сремска Каменица 3801 60 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.00 1 2.00 31000.00

Сремска Каменица 3801 63 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.96 1 5.96 31000.00

Сремска Каменица 3801 63 k Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.80 1 0.80 31000.00

Сремска Каменица 3801 28 b

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.50 1 0.50 китњак ком 2500 1250 33000.00

Сремска Каменица 3801 13 a

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 0.50 1 0.50 китњак ком 1000 500 16000.00

Сремска Каменица 3801 55 d Припрема терена за пошумљавање 111 ha 1.92 1 1.92 45000.00

Сремска Каменица 3801 55 d Вештачко пошумљавање садњом 317 ha 1.92 1 1.92

китњак 

 и буква ком 2500 4800 30000.00

китњак - 4000ком

буква - 800ком.

Сремска Каменица 3801 26 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 13.38 1 13.38 34000.00

Сремска Каменица 3801 26 c Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.77 1 1.77 34000.00

Сремска Каменица 3801 26 e Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.55 1 1.55 34000.00

Сремска Каменица 3801 61 m Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.75 1 1.75 34000.00

Сремска Каменица 3801 13 a Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Сремска Каменица 3801 26 a Уништавање корова хербицидима 517 ha 13.38 1 13.38 4000.00

Сремска Каменица 3801 26 c Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Сремска Каменица 3801 26 e Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.55 1 1.55 4000.00

Сремска Каменица 3801 28 b Уништавање корова хербицидима 517 ha 2.00 1 2.00 4000.00

Сремска Каменица 3801 41 d Уништавање корова хербицидима 517 ha 2.00 1 2.00 4000.00

Сремска Каменица 3801 18 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.88 1 0.88 25000.00 ширина 6м

Сремска Каменица 3801

12,18,35,

37,41,43 Одржавање ПП путева 618 km. 6.41 1 6.41 12000.00 ширина 4м

Сремска Каменица 3801 12 a Пресецање бршљана 610 ha 17.92 1 17.92 5000.00

Сремска Каменица 3802 Дознака ha 50.00 1 50.00 1250.00

Сремска Каменица 3802 21 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.46 1 0.46 30000.00

Сремска Каменица 3802 21 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.65 1 0.65 30000.00

Сремска Каменица 3802 24 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.41 1 5.41 31000.00

Сремска Каменица 3802 49 k

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.50 1 0.50 топола ком 278 139 22000.00
I-214 

Сремска Каменица 3802 55 b

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.05 1 0.05 топола ком 278 14 22000.00
I-214 

Сремска Каменица 3802 55 c

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.50 1 0.50 топола ком 278 139 22000.00
I-214 

Сремска Каменица 3802 21 b Селективно крчење подраста ручно 115 ha 27.29 1 27.29 34000.00

Сремска Каменица 3802 49 k Сеча избојака и крчење корова ручно 513 ha 3.79 1 3.79 31000.00

Сремска Каменица 3802 49 l Сеча избојака и крчење корова ручно 513 ha 1.00 1 1.00 31000.00

Сремска Каменица 3802 55 b Сеча избојака и крчење корова ручно 513 ha 0.53 1 0.53 31000.00

Сремска Каменица 3802 55 c Сеча избојака и крчење корова ручно 513 ha 7.38 1 7.38 31000.00

Сремска Каменица 3802 49 c Пресецање бршљана 610 ha 5.93 1 5.93 5000.00
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Напомена

Партија 01: Сремска Каменица ( процењена вредност до 9.461.830,00 дин. без пдв-а )
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Сремска Каменица 3804 Дознака ha 120.00 1 120.00 1250.00

Сремска Каменица 3804 2 а Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.65 1 5.65 31000.00

Сремска Каменица 3804 2 е Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.83 1 0.83 30000.00

Сремска Каменица 3804 3 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.95 1 4.95 31000.00

Сремска Каменица 3804 4 а Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.69 1 3.69 31000.00

Сремска Каменица 3804 4 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.38 1 2.38 31000.00

Сремска Каменица 3804 5 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.06 1 4.06 31000.00

Сремска Каменица 3804 8 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.28 1 2.28 30000.00

Сремска Каменица 3804 12 j Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.58 1 2.58 31000.00

Сремска Каменица 3804 12 k Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.18 1 4.18 31000.00

Сремска Каменица 3804 12 l Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.46 1 1.46 31000.00

Сремска Каменица 3804 14 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.30 1 7.30 31000.00

Сремска Каменица 3804 15 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 8.84 1 8.84 31000.00

Сремска Каменица 3804 16 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.19 1 2.19 31000.00

Сремска Каменица 3804 19 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.48 1 5.48 31000.00

Сремска Каменица 3804 22 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 17.40 1 17.40 31000.00

Сремска Каменица 3804 22 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.23 1 3.23 31000.00

Сремска Каменица 3804 23 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.54 1 0.54 30000.00

Сремска Каменица 3804 23 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.95 1 0.95 30000.00

Сремска Каменица 3804 24 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.20 1 7.20 31000.00

Сремска Каменица 3804 24 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.41 1 5.41 31000.00

Сремска Каменица 3804 27 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.00 1 3.00 30000.00

Сремска Каменица 3804 27 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.00 1 2.00 31000.00

Сремска Каменица 3804 58 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.37 1 1.37 30000.00

Сремска Каменица 3804 61 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.59 1 2.59 31000.00

Сремска Каменица 3804 26 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 6.48 1 6.48 34000.00

Сремска Каменица 3804 26 f Селективно крчење подраста ручно 115 ha 10.33 1 10.33 34000.00

Сремска Каменица 3804 2 а Уништавање корова хербицидима 517 ha 5.65 1 5.65 4000.00

Сремска Каменица 3804 22 а Уништавање корова хербицидима 517 ha 5.00 1 5.00 4000.00

Сремска Каменица 3804 24 b Уништавање корова хербицидима 517 ha 3.00 1 3.00 4000.00

Сремска Каменица 3804

3,4,5,

6,7,9 Одржавање ПП путева 618 km. 3.65 1 3.65 12000.00 ширина 4м

Сремска Каменица 3804 61 b Пресецање бршљана 610 ha 13.94 1 13.94 5000.00

Сремска Каменица 3813 Дознака ha 16.00 1 16.00 1250.00

Сремска Каменица 3813 20 d Уклањање корова ручно 515 ha 3.49 1 3.49 31000.00

Сремска Каменица 3813 20 2 Уклањање корова ручно 515 ha 0.77 1 0.77 31000.00

Укупно партија 01: Сремска Каменица
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Манастир Ново Хопово 3802 27 а Уништавање корова хербицидама 517 ha 1.06 1 1.06 4000.00

Манастир Ново Хопово 3802 27 b Уништавање корова хербицидама 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Манастир Ново Хопово 3802 27 d Уништавање корова хербицидама 517 ha 2.00 1 2.00 4000.00

Манастир Ново Хопово 3802 26 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.22 1 1.22 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 27 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.06 1 1.06 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 27 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.50 1 1.50 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 27 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.01 1 5.01 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 28 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.55 1 5.55 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 28 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.04 1 3.04 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 30 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.54 1 1.54 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 33 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.13 1 6.13 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 35 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.11 1 2.11 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 35 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.85 1 4.85 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 36 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.95 1 6.95 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 41 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.43 1 2.43 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 44 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.81 1 0.81 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 45 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.45 1 0.45 30000.00

Манастир Ново Хопово 3802 33 c Селективно крчење подраста ручно 115 ha 8.51 1 8.51 34000.00

Манастир Ново Хопово 3802 Дознака ha 50.00 1 50.00 1250.00

Манастир Ново Хопово 3802 32 a Пресецање бршљана 610 ha 3.68 1 3.68 5000.00

Манастир Ново Хопово 3802 32 d Пресецање бршљана 610 ha 2.75 1 2.75 5000.00

Манастир Ново Хопово 3803 2 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.50 1 0.50 30000.00

Манастир Ново Хопово 3803 3 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.89 1 1.89 30000.00

Манастир Ново Хопово 3803 3 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.60 1 1.60 30000.00

Манастир Ново Хопово 3803 6 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 8.65 1 8.65 30000.00

Партија 02 : Манастир ( процењена вредност до 2.056.930,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 02: Манастир Н. Хопово

120  138.



Манастир ГЈ

О
д

ељ
ењ

е

О
д

се
к

-ч
и

ст
и

н
а

Врста рада

К
о

д

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 м

ер
е

Радна

површина

/количина

Б
р

о
ј 

н
а

в
р

а
т
а

Укупна 

површина

/количина

(8*9)

Максимална 

планска цена 

наручиоца 

по јм без пдв-а

(у дин.)

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без пдв-

а у дин.

(10*12)

Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Велика Ремета 3802 4 f Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.55 1 1.55 34000.00

Манастир Велика Ремета 3802 7 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.97 1 1.97 30000.00

Манастир Велика Ремета 3802 Дознака ha 20.00 1 20.00 1250.00

Манастир Велика Ремета 3802 5,6,7 Oдржавање пп просека 618 ha 2.83 1 2.83 25000.00 ширина 6м

Манастир Велика Ремета 3802 5.7 Oдржавање пп пруга 618 ha 0.51 1 0.51 25000.00 ширина 6м

Манастир Велика Ремета 3802 5,6,7 Oдржавање пп путева 618 km 1.44 1 1.44 12000.00 ширина 4м

Партија 03 : Манастир ( процењена вредност до 237.580,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 03: Манастир В. Ремета
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Максимална 

планска цена 

наручиоца 

по јм без пдв-а

(у дин.)

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без 

пдв-а у дин.

(10*12)

Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Гргетег 3802 15 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.00 1 1.00 30000.00

Манастир Гргетег 3802 17 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.26 1 4.26 30000.00

Манастир Гргетег 3802 18 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.02 1 2.02 30000.00

Манастир Гргетег 3802 Дознака ha 30.00 1 30.00 1250.00

Партија 04 : Манастир ( процењена вредност до 255.900,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 04: Манастир Гргетег
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Максимална 

планска цена 

наручиоца 

по јм без пдв-а

(у дин.)

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без 

пдв-а у дин.

(10*12)

Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Раковац 3804 43 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.33 1 0.33 30000.00

Манастир Раковац 3804 43 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.38 1 0.38 30000.00

Манастир Раковац 3804 52 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.95 1 1.95 30000.00

Манастир Раковац 3804 47 k Селективно крчење подраста ручно 115 ha 2.55 1 2.55 34000.00

Манастир Раковац 3804 51 i Селективно крчење подраста ручно 115 ha 0.70 1 0.70 34000.00

Манастир Раковац 3804 47 ј Уништавање корова хербицидама 517 ha 2.00 1 2.00 4000.00

Манастир Раковац 3804 Дознака ha 50.00 1 50.00 1250.00

Манастир Раковац 3804 44 e Пресецање бршљана 610 ha 0.80 1 0.80 5000.00

Партија 05: Манастир ( процењена вредност до 264.800,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 05: Манастир Раковац
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Врста Јм По ha
Укупно

(10*13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Беочин 3805 Дознака ha 60.00 1 60.00 1250.00

Беочин 3805 2 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.49 1 2.49 31000.00

Беочин 3805 63 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.13 1 2.13 31000.00

Беочин 3805 63 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.75 1 0.75 31000.00

Беочин 3805 63 e Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 2.13 1 2.13 4000.00

Беочин 3805 63 g Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 0.75 1 0.75 4000.00

Беочин 3805 65 a,b Одржавање ПП пруга 618 ha 0.48 1 0.48 25000.00 ширина 6м

Беочин 3805 62 a Пресецање бршљана 610 ha 1.01 1 1.01 5000.00

Беочин 3805 62 b Пресецање бршљана 610 ha 3.94 1 3.94 5000.00

Беочин 3805 62 c Пресецање бршљана 610 ha 2.16 1 2.16 5000.00

Беочин 3805 62 d Пресецање бршљана 610 ha 2.29 1 2.29 5000.00

Беочин 3805 62 e Пресецање бршљана 610 ha 11.20 1 11.20 5000.00

Беочин 3805 62 g Пресецање бршљана 610 ha 6.13 1 6.13 5000.00

Беочин 3805 62 h Пресецање бршљана 610 ha 4.08 1 4.08 5000.00

Беочин 3805 62 i Пресецање бршљана 610 ha 4.61 1 4.61 5000.00

Беочин 3806 Дознака ha 250.00 1 250.00 1250.00

Беочин 3806 69 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 6.65 1 6.65 28000.00

Беочин 3806 21 a Сакупљање режијског отпада 120 ha 6.11 1 6.11 10000.00

Беочин 3806 28 c Сакупљање режијског отпада 120 ha 4.38 1 4.38 10000.00

Беочин 3806 69 a Сакупљање режијског отпада 120 ha 6.65 1 6.65 10000.00

Беочин 3806 21 a Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 6.11 1 6.11 4000.00

Беочин 3806 22 a Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 6.00 1 6.00 4000.00

Беочин 3806 22 b Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 4.00 1 4.00 4000.00

Беочин 3806 33 e Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 11.04 1 11.04 4000.00

Беочин 3806 69 a Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 6.65 1 6.65 4000.00

Беочин 3806 89 a Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 5.00 1 5.00 4000.00

Беочин 3806 28 c Третирање подраста хемијским средствима 126 ha 4.38 1 4.38 4000.00

Беочин 3806 21 a

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом
412 ha

1.00
1

1.00 китњак ком 1000 1000 16000.00

Беочин 3806 22 a

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом
412 ha

2.00
1

2.00 китњак ком 1000 2000 16000.00

Беочин 3806 33 e

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом
412 ha

2.00
1

2.00 китњак ком 1000 2000 16000.00

Беочин 3806 89 a

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом
412 ha

2.00
1

2.00 китњак ком 1000 2000 16000.00

Беочин 3806 21 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.11 1 6.11 31000.00

Беочин 3806 22 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.00 1 5.00 31000.00

Беочин 3806 22 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.00 1 4.00 31000.00

Беочин 3806 33 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 11.04 1 11.04 31000.00

Беочин 3806 89 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.00 1 7.00 31000.00

Беочин 3806 1 u,w,x Одржавање ПП пруга 618 ha 0.30 1 0.30 25000.00 ширина 6м

Беочин 3806 80 a,b,c Одржавање ПП путева 618 km 1.86 1 1.86 12000.00 ширина 4м

Беочин 3806 48 a,c,1 Одржавање ПП путева 618 km 1.82 1 1.82 12000.00 ширина 4м

Беочин 3806 51 f Пресецање бршљана 610 ha 5.57 1 5.57 5000.00

Беочин 3806 82 c Пресецање бршљана 610 ha 1.88 1 1.88 5000.00

Беочин 3806 82 f Пресецање бршљана 610 ha 2.39 1 2.39 5000.00

Беочин 3806 83 a Пресецање бршљана 610 ha 13.00 1 13.00 5000.00

Беочин 3806 90 b Пресецање бршљана 610 ha 2.62 1 2.62 5000.00

Беочин 3806 90 c Пресецање бршљана 610 ha 6.65 1 6.65 5000.00

Беочин 3806 90 d Пресецање бршљана 610 ha 2.85 1 2.85 5000.00

Беочин 3806 90 e Пресецање бршљана 610 ha 0.93 1 0.93 5000.00

Беочин 3806 90 f Пресецање бршљана 610 ha 1.09 1 1.09 5000.00

Беочин 3806 Сакупљање семена китњака kg 1000.00 1 1000.00 40.00

Беочин 3806 Сакупљање семена букве kg 5.00 1 5.00 120.00
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(8*9)

Потребан материјал
Максимална 

планска цена

 наручиоца 

по јм без пдв-а 

(у дин.)
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пдв-а у дин.

(10*16)

Напомена

Партија 06: Беочин ( процењена вредност до 5.948.077,00 дин. без пдв-а)
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Беочин 3813 7 6 Припрема терена за пошумљавање 111 ha 1.40 1 1.40 40000.00

Беочин 3813 6 j Припрема терена за пошумљавање 111 ha 0.30 1 0.30 45000.00

Беочин 3813 6 к Припрема терена за пошумљавање 111 ha 0.42 1 0.42 45000.00

Беочин 3813 7 b Припрема терена за пошумљавање 111 ha 27.49 1 27.49 45000.00

Беочин 3813 6 j Бушење рупа машински 218 ha 0.30 1 0.30 12000.00

Беочин 3813 7 6 Бушење рупа машински 218 ha 1.40 1 1.40 12000.00

Беочин 3813 6 j

Вештачко пошумљавање тополом 

плитком садњом
318 ha

0.30
1

0.30 топола ком 278 84 10000.00
I-214

Беочин 3813 7 6

Вештачко пошумљавање тополом 

плитком садњом
318 ha

1.40
1

1.40 топола ком 278 389 10000.00
I-214

Беочин 3813 6 k Вештачко пошумљавање врбом 320 ha 0.42 1 0.42 врба ком 555 233 9000.00

Беочин 3813 7 b Вештачко пошумљавање врбом 320 ha 27.49 1 27.49 врба ком 555 15257 9000.00

Беочин 3813 8 d Кресање грана 522 ha 4.83 1 4.83 4000.00

Беочин 3813 8 b Кресање грана 522 ha 11.49 1 11.49 4000.00

Беочин 3813 14 i Кресање грана 522 ha 0.24 1 0.24 4000.00

Беочин 3813 2 b Пинцирање 524 ha 0.83 1 0.83 700.00

Беочин 3813 2 e Пинцирање 524 ha 0.42 1 0.42 700.00

Беочин 3813 2 h Пинцирање 524 ha 3.68 1 3.68 700.00

Беочин 3813 2 j Пинцирање 524 ha 2.32 1 2.32 700.00

Беочин 3813 16 b Пинцирање 524 ha 1.61 1 1.61 700.00

Беочин 3813 16 g Пинцирање 524 ha 2.65 1 2.65 700.00

Беочин 3813 1 a

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.80
1

0.80 топола ком 278 222 22000.00
I-214

Беочин 3813 1 b

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.11
1

0.11 топола ком 278 30 22000.00
I-214

Беочин 3813 2 a

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.26
1

0.26 топола ком 278 72 22000.00
I-214

Беочин 3813 2 d

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.37
1

0.37 топола ком 278 102 22000.00
I-214

Беочин 3813 3 b

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

2.55
1

2.55 топола ком 278 709 22000.00
I-214

Беочин 3813 3 e

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.06
1

0.06 топола ком 278 16 22000.00
I-214

Беочин 3813 3 f

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

3.24
1

3.24 топола ком 278 901 22000.00
I-214

Беочин 3813 3 g

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.44
1

0.44 топола ком 278 122 22000.00
I-214

Беочин 3813 3 i

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

7.63
1

7.63 топола ком 278 2122 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 a

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.30
1

0.30 топола ком 278 83 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 b

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

1.27
1

1.27 топола ком 278 352 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 c

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.10
1

0.10 топола ком 278 29 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 d

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

6.58
1

6.58 топола ком 278 1829 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 e

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.13
1

0.13 топола ком 278 36 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 f

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.63
1

0.63 топола ком 278 175 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 g

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.12
1

0.12 топола ком 278 32 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 h

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.39
1

0.39 топола ком 278 108 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 i

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.85
1

0.85 топола ком 278 235 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 j

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

1.11
1

1.11 топола ком 278 308 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 l

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.77
1

0.77 топола ком 278 214 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 m

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

1.31
1

1.31 топола ком 278 365 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 n

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.23
1

0.23 топола ком 278 64 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 o

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.09
1

0.09 топола ком 278 24 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 t

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.32
1

0.32 топола ком 278 89 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 u

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.58
1

0.58 топола ком 278 161 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 p

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

3.79
1

3.79 топола ком 278 1055 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 q

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.85
1

0.85 топола ком 278 237 22000.00
I-214

Беочин 3813 6 r

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

0.13
1

0.13 топола ком 278 35 22000.00
I-214

Беочин 3813 7 c

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом са бушењем рупа
414 ha

1.92
1

1.92 топола ком 278 535 22000.00
I-214
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Беочин 3813 3 b Уклањање корова ручно 515 ha 0.36 1 0.36 30000.00

Беочин 3813 3 e Уклањање корова ручно 515 ha 0.02 1 0.02 30000.00

Беочин 3813 3 f Уклањање корова ручно 515 ha 1.09 1 1.09 30000.00

Беочин 3813 3 g Уклањање корова ручно 515 ha 0.18 1 0.18 30000.00

Беочин 3813 3 i Уклањање корова ручно 515 ha 1.91 1 1.91 30000.00

Беочин 3813 6 a Уклањање корова ручно 515 ha 0.10 1 0.10 30000.00

Беочин 3813 6 b Уклањање корова ручно 515 ha 0.51 1 0.51 30000.00

Беочин 3813 6 c Уклањање корова ручно 515 ha 0.04 1 0.04 30000.00

Беочин 3813 6 d Уклањање корова ручно 515 ha 1.31 1 1.31 30000.00

Беочин 3813 6 e Уклањање корова ручно 515 ha 0.06 1 0.06 30000.00

Беочин 3813 6 f Уклањање корова ручно 515 ha 0.32 1 0.32 30000.00

Беочин 3813 6 g Уклањање корова ручно 515 ha 0.06 1 0.06 30000.00

Беочин 3813 6 h Уклањање корова ручно 515 ha 0.13 1 0.13 30000.00

Беочин 3813 6 i Уклањање корова ручно 515 ha 0.24 1 0.24 30000.00

Беочин 3813 6 j Уклањање корова ручно 515 ha 0.32 1 0.32 30000.00

Беочин 3813 6 l Уклањање корова ручно 515 ha 0.26 1 0.26 30000.00

Беочин 3813 6 m Уклањање корова ручно 515 ha 0.44 1 0.44 30000.00

Беочин 3813 6 n Уклањање корова ручно 515 ha 0.09 1 0.09 30000.00

Беочин 3813 6 o Уклањање корова ручно 515 ha 0.04 1 0.04 30000.00

Беочин 3813 6 t Уклањање корова ручно 515 ha 0.13 1 0.13 30000.00

Беочин 3813 6 u Уклањање корова ручно 515 ha 0.06 1 0.06 30000.00

Беочин 3813 6 p Уклањање корова ручно 515 ha 1.28 1 1.28 30000.00

Беочин 3813 6 q Уклањање корова ручно 515 ha 0.28 1 0.28 30000.00

Беочин 3813 6 r Уклањање корова ручно 515 ha 0.04 1 0.04 30000.00

Беочин 3813 16 b Уклањање корова ручно 515 ha 0.16 1 0.16 30000.00

Беочин 3813 16 g Уклањање корова ручно 515 ha 0.27 1 0.27 30000.00

Беочин 3813 3 b Уклањање корова машински 516 ha 3.28 1 3.28 12000.00

Беочин 3813 3 e Уклањање корова машински 516 ha 0.18 1 0.18 12000.00

Беочин 3813 3 f Уклањање корова машински 516 ha 9.83 1 9.83 12000.00

Беочин 3813 3 g Уклањање корова машински 516 ha 1.58 1 1.58 12000.00

Беочин 3813 3 i Уклањање корова машински 516 ha 17.18 1 17.18 12000.00

Беочин 3813 16 b Уклањање корова машински 516 ha 1.45 1 1.45 12000.00

Беочин 3813 16 g Уклањање корова машински 516 ha 2.38 1 2.38 12000.00

Беочин 3813 12 a,1 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.60 1 0.60 25000.00 ширина 6м

Беочин 3813 15 a Одржавање ПП пруга 618 ha 0.06 1 0.06 25000.00 ширина 6м

Беочин 3813 16 a,c Одржавање ПП пруга 618 ha 0.30 1 0.30 25000.00 ширина 6м

Укупно партија 06: Беочин

126  138.



Манастир ГЈ

О
д

ељ
ењ

е

О
д

се
к

-ч
и

ст
и

н
а

Врста рада

К
о

д

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 м

ер
е

Радна

 површина

/количина

Б
р

о
ј 

н
а

в
р

а
т
а

Укупна 

површина

/количина

(8*9)

Максимална 

планска цена 

наручиоца 

по јм без пдв-а

(у дин.)

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без 

пдв-а у дин.
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Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Беочин 3805 Дознака ha 364.76 1 364.76 1250.00

Манастир Беочин 3805 23 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.09 1 3.09 31000.00

Манастир Беочин 3805 35 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.24 1 1.24 31000.00

Манастир Беочин 3805 44 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.00 1 2.00 31000.00

Манастир Беочин 3805 44 a

Попуњавање природно обновљених

површина садњом 412 ha 1.00 1 1.00 16000.00

Манастир Беочин 3805 30 f,g Одржавање ПП пруга 618 ha 0.18 1 0.18 25000.00 ширина 6м

Манастир Беочин 3805
31

b,e,f,g,

i,j,m Одржавање ПП пруга 618 ha 0.96 1 0.96 25000.00 ширина 6м

Манастир Беочин 3805

7,8,9,10,

11,18 Одржавање ПП путева 618 km 3.20 1 3.20 12000.00 ширина 4м

Партија 07 : Манастир Беочин ( процењена вредност до 735.080,00 дин. без пдв-а )

Укупно партија 07: Манастир Беочин

127  138.



Врста Јм По ha
Укупно

(10*13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Врдник 3803 15 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 4.58 1 4.58 34000.00

Врдник 3803 27 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 6.68 1 6.68 34000.00

Врдник 3803 70 b Селективно крчење подраста ручно 115 ha 9.10 1 9.10 34000.00

Врдник 3803 70 c Селективно крчење подраста ручно 115 ha 6.59 1 6.59 34000.00

Врдник 3803 7 f Припрема терена за пошумљавање 111 ha 8.01 1 8.01 34000.00

Врдник 3803 7 f Вештачко пошумљавање садњом
317 ha

8.01
1

8.01 китњак ком. 3000 24030 33000.00

Врдник 3803 8 b

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.28
1

0.28 китњак ком. 1000 280 16000.00

Врдник 3803 8 d

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.73
1

0.73 китњак ком. 1000 730 16000.00

Врдник 3803 9 b

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.29
1

0.29 китњак ком. 1000 290 16000.00

Врдник 3803 50 e

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.43
1

0.43 китњак ком. 1000 430 16000.00

Врдник 3803 52 b

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

1.00
1

1.00 буква ком. 1000 1000 16000.00

Врдник 3803 52 h

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.83
1

0.83 буква ком. 1000 830 16000.00

Врдник 3803 7 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.25 1 1.25 31000.00

Врдник 3803 7 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 8.01 1 8.01 31000.00

Врдник 3803 8 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.92 1 0.92 31000.00

Врдник 3803 8 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.65 1 0.65 31000.00

Врдник 3803 9 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.96 1 0.96 31000.00

Врдник 3803 8 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.73 1 0.73 31000.00

Врдник 3803 9 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.02 1 1.02 31000.00

Врдник 3803 46 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.90 1 2.90 31000.00

Врдник 3803 50 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.42 1 1.42 31000.00

Врдник 3803 51 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.42 1 4.42 31000.00

Врдник 3803 52 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.34 1 3.34 31000.00

Врдник 3803 52 h Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.75 1 2.75 31000.00

Врдник 3803 59 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.56 1 1.56 31000.00

Врдник 3803 95 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.14 1 1.14 31000.00

Врдник 3803 95 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.29 1 3.29 31000.00

Врдник 3803 Дознака ha 35.00 1 35.00 1250.00

Врдник 3803 25 Одржавање ПП пруга 618 ha 2.80 1 2.80 25000.00 ширина 6м

Врдник 3803 36 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.80 1 0.80 25000.00 ширина 6м

Врдник 3803 62 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.80 1 0.80 25000.00 ширина 6м

Врдник 3803 25 Одржавање ПП путева 618 km 2.00 1 2.00 12000.00 ширина 4м

Врдник 3803 36 Одржавање ПП путева 618 km 1.00 1 1.00 12000.00 ширина 4м

Врдник 3803 62 Одржавање ПП путева 618 km 1.00 1 1.00 12000.00 ширина 4м

Врдник 3803 43 a Пресецање бршљана 610 ha 1.99 1 1.99 5000.00

Врдник 3803 43 b Пресецање бршљана 610 ha 2.04 1 2.04 5000.00

Врдник 3803 43 c Пресецање бршљана 610 ha 2.05 1 2.05 5000.00

Врдник 3803 43 d Пресецање бршљана 610 ha 2.88 1 2.88 5000.00

Врдник 3803 43 f Пресецање бршљана 610 ha 2.70 1 2.70 5000.00

Врдник 3803 43 g Пресецање бршљана 610 ha 1.53 1 1.53 5000.00

Врдник 3803 43 h Пресецање бршљана 610 ha 4.71 1 4.71 5000.00

Врдник 3803 43 i Пресецање бршљана 610 ha 2.39 1 2.39 5000.00

Врдник 3803 73 a Пресецање бршљана 610 ha 8.20 1 8.20 5000.00

Врдник 3803 73 b Пресецање бршљана 610 ha 1.81 1 1.81 5000.00

Врдник 3803 73 c Пресецање бршљана 610 ha 2.57 1 2.57 5000.00

Врдник 3803 49 a Сакупљање семена китњака kg 500.00 1 500.00 40.00
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(10*16)

Напомена

Партија 08: Врдник ( процењена вредност до 4.623.040,00 дин. без пдв-а )
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Врдник 3807 27 f Селективно крчење подраста ручно 115 ha 15.48 1 15.48 34000.00

Врдник 3807 27 g Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.23 1 1.23 34000.00

Врдник 3807 27 h Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.46 1 1.46 34000.00

Врдник 3807 35 c Селективно крчење подраста ручно 115 ha 4.76 1 4.76 34000.00

Врдник 3807 51 b

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.51
1

0.51 китњак ком. 1000 510 16000.00

Врдник 3807 51 g

Попуњавање природно обновљених

површина садњом
412 ha

0.67
1

0.67 китњак ком. 1000 670 16000.00

Врдник 3807 5 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.26 1 5.26 31000.00

Врдник 3807 35 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.67 1 1.67 31000.00

Врдник 3807 38 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.39 1 0.39 31000.00

Врдник 3807 38 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.78 1 0.78 31000.00

Врдник 3807 38 j Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.46 1 0.46 31000.00

Врдник 3807 51 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.69 1 1.69 31000.00

Врдник 3807 51 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.25 1 2.25 31000.00

Врдник 3807 55 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.53 1 3.53 31000.00

Врдник 3807 57 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.87 1 2.87 31000.00

Врдник 3807 Дознака ha 50.00 1 50.00 1250.00

Врдник 3807 27 Одржавање ПП пруга 618 ha 1.20 1 1.20 25000.00 ширина 6м

Врдник 3807 26/27 Одржавање ПП путева 618 km 2.00 1 2.00 12000.00 ширина 4м

Врдник 3807 34/35 Одржавање ПП путева 618 km 2.00 1 2.00 12000.00 ширина 4м

Врдник 3807 54/55 Одржавање ПП путева 618 km 1.00 1 1.00 12000.00 ширина 4м

Врдник 3807 52 a Пресецање бршљана 610 ha 0.82 1 0.82 5000.00

Врдник 3807 52 b Пресецање бршљана 610 ha 16.29 1 16.29 5000.00

Врдник 3807 52 c Пресецање бршљана 610 ha 0.69 1 0.69 5000.00

Врдник 3807 52 d Пресецање бршљана 610 ha 0.73 1 0.73 5000.00

Врдник 3807 52 e Пресецање бршљана 610 ha 4.64 1 4.64 5000.00

Врдник 3807 52 f Пресецање бршљана 610 ha 1.82 1 1.82 5000.00

Укупно партија 08: Врдник
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наручиоца 
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 (у дин.)
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вредност без 

пдв-а у дин.

(10*12)

Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Јазак 3803 77 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 11.40 1 11.40 34000.00

Манастир Јазак 3803 86 d Селективно крчење подраста ручно 115 ha 11.71 1 11.71 34000.00

Манастир Јазак 3803 86 е Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.29 1 1.29 34000.00

Манастир Јазак 3803 109 Oдржавање пп пруга 618 ha 1.50 1 1.50 25000.00 ширина 6м

Манастир Јазак 3803 106-110 Oдржавање пп пута 618 km 2.00 1 2.00 12000.00 ширина 4м

Манастир Јазак 3803 85 a Пресецање бршљана 610 ha 16.21 1 16.21 5000.00

Манастир Јазак 3803 85 b Пресецање бршљана 610 ha 0.77 1 0.77 5000.00

Манастир Јазак 3803 85 d Пресецање бршљана 610 ha 2.07 1 2.07 5000.00

Манастир Јазак 3803 85 e Пресецање бршљана 610 ha 0.44 1 0.44 5000.00

Партија 09: Манастир ( процењена вредност до 988.550,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 09: Манастир Јазак
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Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Бешеново 3807 14 b Селективно крчење подраста ручно 115 ha 8.89 1 8.89 34000.00

Манастир Бешеново 3807 23 b Селективно крчење подраста ручно 115 ha 11.72 1 11.72 34000.00

Манастир Бешеново 3807 8 h Обнова багрема котличањем 321 ha 0.49 1 0.49 32000.00

Манастир Бешеново 3807 24 c Пресецање бршљана 610 ha 1.96 1 1.96 5000.00

Манастир Бешеново 3807 24 d Пресецање бршљана 610 ha 2.10 1 2.10 5000.00

Манастир Бешеново 3807 24 e Пресецање бршљана 610 ha 4.03 1 4.03 5000.00

Манастир Бешеново 3807 25 j Пресецање бршљана 610 ha 3.75 1 3.75 5000.00

Партија 10: Манастир ( процењена вредност до 775.620,00 дин.без пдв-а)

Укупно партија 10: Манастир Бешеново
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Врста Јм По ha
Укупно

(10*13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Лежимир 3808 45 g Сакупљање режијског отпада 120 ha 5.69 1 5.69 11000.00

Лежимир 3808 44 h

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.50
1

0.50 китњак ком. 2500 1250 33000.00

Лежимир 3808 23 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.00 1 5.00 31000.00

Лежимир 3808 44 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.79 1 7.79 31000.00

Лежимир 3808 44 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.58 1 1.58 31000.00

Лежимир 3808 44 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.53 1 7.53 31000.00

Лежимир 3808 44 h Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.04 1 2.04 31000.00

Лежимир 3808 46 h Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.00 1 1.00 31000.00

Лежимир 3808 16 b Окопавање и прашење у културама 518 ha 4.21 1 4.21 15000.00

Лежимир 3808 23 n Окопавање и прашење у културама 518 ha 5.00 1 5.00 15000.00

Лежимир 3808 44 d Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Лежимир 3808 44 h Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Лежимир 3808 46 h Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Лежимир 3808 Дознака ha 154.79 1 154.79 1250.00

Лежимир 3808 24 d Одржавање ПП пруга 618 ha 0.16 2 0.32 25000.00 ширина 6м

Лежимир 3808 41 q Одржавање ПП пруга 618 ha 0.08 2 0.16 25000.00 ширина 6м

Лежимир 3808 11
a,b,c,d,e,

f,g,h,i,j
Пресецање бршљана 610 ha 26.86 1 26.86

5000.00

Лежимир 3808 44 d

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 7.79 1 7.79 4000.00

Лежимир 3808 44 h

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 2.04 1 2.04 4000.00

Лежимир 3808 Сакупљање семена китњака kg 250.00 1 250.00 40.00

Лежимир 3809 Дознака ha 101.69 1 101.69 1250.00

Лежимир 3809 39 f Окопавање и прашење у културама 518 ha 2.00 1 2.00 15000.00

Лежимир 3809 3 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.15 1 7.15 31000.00

Лежимир 3809 3 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 19.27 1 19.27 31000.00

Лежимир 3809 4 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.01 1 4.01 31000.00

Лежимир 3809 4 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.77 1 7.77 31000.00

Лежимир 3809 4 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.05 1 2.05 31000.00

Лежимир 3809 4 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.11 1 1.11 31000.00

Лежимир 3809 4 k Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.00 1 5.00 31000.00

Лежимир 3809 6 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.22 1 7.22 31000.00

Лежимир 3809 12 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.94 1 3.94 31000.00

Лежимир 3809 16 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.46 1 5.46 31000.00

Лежимир 3809 16 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.42 1 2.42 31000.00

Лежимир 3809 17 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.32 1 6.32 31000.00

Лежимир 3809 19 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.84 1 5.84 31000.00

Лежимир 3809 20 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.13 1 2.13 31000.00

Лежимир 3809 22 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.98 1 3.98 31000.00

Лежимир 3809 22 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.89 1 0.89 31000.00

Лежимир 3809 35 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.00 1 5.00 31000.00

Лежимир 3809 39 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.00 1 5.00 31000.00

Лежимир 3809 39 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.96 1 6.96 31000.00

Лежимир 3809 39 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.43 1 0.43 31000.00

Лежимир 3809 39 j Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.85 1 1.85 31000.00

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без 

пдв-а у дин.

(10*16)

Напомена

Партија 11 : Лежимир ( процењена вредност до 7.797.975,00 дин. без пдв-а)
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Лежимир 3809 39 e

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 0.50
1

0.50 китњак ком. 1000 500 16000.00

Лежимир 3809 3 b Сакупљање режијског отпада 120 ha 7.15 1 7.15 11000.00

Лежимир 3809 3 c Сакупљање режијског отпада 120 ha 19.27 1 19.27 11000.00

Лежимир 3809 67 a Сакупљање режијског отпада 120 ha 0.41 1 0.41 11000.00

Лежимир 3809 67 b Сакупљање режијског отпада 120 ha 4.68 1 4.68 11000.00  

Лежимир 3809 34 e Селективно крчење подраста ручно 115 ha 6.24 1 6.24 34000.00

Лежимир 3809 35 d Селективно крчење подраста ручно 115 ha 8.91 1 8.91 34000.00

Лежимир 3809 67 a Селективно крчење подраста ручно 115 ha 0.41 1 0.41 34000.00

Лежимир 3809 67 b Селективно крчење подраста ручно 115 ha 4.68 1 4.68 34000.00

Лежимир 3809 3 b Уништавање корова хербицидима 517 ha 2.00 1 2.00 4000.00

Лежимир 3809 3 c Уништавање корова хербицидима 517 ha 4.00 1 4.00 4000.00

Лежимир 3809 4 b Уништавање корова хербицидима 517 ha 2.00 1 2.00 4000.00

Лежимир 3809 4 k Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Лежимир 3809 12 d Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.50 1 1.50 4000.00

Лежимир 3809 16 d Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Лежимир 3809 16 e Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Лежимир 3809 17 g Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.50 1 1.50 4000.00

Лежимир 3809 19 a Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Лежимир 3809 35 d Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Лежимир 3809 39 e Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Лежимир 3809 39 f Уништавање корова хербицидима 517 ha 1.00 1 1.00 4000.00

Лежимир 3809 39 f Окопавање и прашење у културама 518 ha 2.00 1 2.00 15000.00

Лежимир 3809 48 a Обнова багрема котличањем 321 ha 3.22 1 3.22 32000.00

Лежимир 3809 1 g Одржавање ПП пруга 618 ha 0.15 2 0.30 25000.00 ширина 6м

Лежимир 3809 68 a Одржавање ПП пруга 618 ha 1.10 2 2.20 25000.00 ширина 6м

Лежимир
3809

36
а,b,c,d,e,

f,g,h,
Пресецање бршљана 610 ha 31.11 1 31.11

5000.00

Лежимир 3809 12 d

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 3.94 1 3.94 4000.00

Лежимир 3809 17 a

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 2.71 1 2.71 4000.00

Лежимир 3809 35 d

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 5.00 1 5.00 4000.00

Лежимир 3809 39 f

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 6.96 1 6.96 4000.00

Лежимир 3809 Сакупљање семена китњака kg 250.00 1 250.00 40.00

Лежимир 3810 Дознака ha 56.98 1 56.98 1250.00

Лежимир 3810 8 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.37 1 2.37 31000.00

Лежимир 3810 8 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.30 1 3.30 31000.00

Лежимир 3810 8 h Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.72 1 1.72 31000.00

Лежимир 3810 9 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 6.48 1 6.48 31000.00

Лежимир 3810 10 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.40 1 4.40 31000.00

Лежимир 3810 15 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.43 1 5.43 31000.00

Лежимир 3810 17 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 15.97 1 15.97 31000.00

Лежимир 3810 15 a Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 1 0.50 4000.00

Лежимир 3810 17 b Уништавање корова хербицидима 517 ha 2.50 1 2.50 4000.00

Лежимир 3810 17 b Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 15.97 1 15.97 4000.00

Лежимир 3810 24 a,b,c Пресецање бршљана 610 ha 22.88 1 22.88 5000.00

Укупно партија 11: Лежимир
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Врста Јм По ha
Укупно

(10*13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ердевик 3811 24 2 Бушење рупа машински 218 ha 0.25 1 0.25 10000.00

Ердевик 3811 24 3 Бушење рупа машински 218 ha 0.75 1 0.75 10000.00

Ердевик 3811 24 6 Бушење рупа машински 218 ha 0.41 1 0.41 10000.00

Ердевик 3811 24 2

Вештачко пошумљавање тополом 

плитком садњом 318 ha 1.36
1

1.36
топола ком.

400 544 15000.00
I-214

Ердевик 3811 24 6

Вештачко пошумљавање тополом 

плитком садњом 318 ha 0.41
1

0.41
топола ком.

400 164 15000.00
I-214

Ердевик 3811 Дознака ha 80.00 1 80.00 1250.00

Ердевик 3811 44 a Обнова багрема котличањем 321 ha 4.18 1 4.18 32000.00

Ердевик 3811 54 m Обнова багрема котличањем 321 ha 1.33 1 1.33 32000.00

Ердевик 3811 17 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.50 1 1.50 31000.00

Ердевик 3811 18 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.57 1 4.57 31000.00

Ердевик 3811 19 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.93 1 0.93 31000.00

Ердевик 3811 25 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.68 1 4.68 31000.00

Ердевик 3811 31 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.85 1 4.85 31000.00

Ердевик 3811 31 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.82 1 0.82 31000.00

Ердевик 3811 34 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.79 1 5.79 31000.00

Ердевик 3811 34 h Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.69 1 2.69 31000.00

Ердевик 3811 35 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.00 1 2.00 31000.00

Ердевик 3811 38 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.71 1 5.71 31000.00

Ердевик 3811 43 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.47 1 0.47 31000.00

Ердевик 3811 43 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 8.37 1 8.37 31000.00

Ердевик 3811 43 i Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.85 1 0.85 31000.00

Ердевик 3811 45 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.40 1 0.40 31000.00

Ердевик 3811 49 n Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.90 1 0.90 31000.00

Ердевик 3811 24 2

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.25
1

0.25
топола ком.

400 100 15000.00
I-214

Ердевик 3811 24 3

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.75
1

0.75
топола ком.

400 300 15000.00
I-214

Ердевик 3811 35 f

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 0.50
1

0.50
китњак ком.

1000 500 16000.00

Ердевик 3811 38 b

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 1.50
1

1.50
лужњак ком.

1000 1500 16000.00

Ердевик 3811 43 g

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 4.00
1

4.00
кит/луж ком.

1000 4000 16000.00

Ердевик 3811 43 i

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 0.60
1

0.60
лужњак ком.

1000 600 16000.00

Ердевик 3811 44 a Сакупљање режијског отпада 120 ha 4.18 1 4.18 23000.00

Ердевик 3811 54 m Сакупљање режијског отпада 120 ha 1.33 1 1.33 23000.00

Ердевик 3811 19 d Селективно крчење подраста ручно 115 ha 4.77 1 4.77 23000.00

Ердевик 3811 52 i Селективно крчење подраста ручно 115 ha 1.65 1 1.65 23000.00

Ердевик 3811 44 a Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 4.18 1 4.18 4000.00

Ердевик 3811 43 g Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 4.37 1 4.37 4000.00

Ердевик 3811 54 m Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 1.33 1 1.33 4000.00

Ердевик 3811 18 a Уништавање корова хербицидима 517 ha 4.57 2 9.14 4000.00

Ердевик 3811 31 c Уништавање корова хербицидима 517 ha 4.85 2 9.70 4000.00

Ердевик 3811 38 b Уништавање корова хербицидима 517 ha 5.71 2 11.42 4000.00

Ердевик 3811 35 f Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 2 1.00 4000.00

Ердевик 3811 17 c Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 2 1.00 4000.00

Ердевик 3811 19 e Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.50 2 1.00 4000.00

Ердевик 3811 43 g Уништавање корова хербицидима 517 ha 3.00 2 6.00 4000.00

Ердевик 3811 43 i Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.85 2 1.70 4000.00

Ердевик 3811 25 h Чишћење у младим културама 527 ha 0.50 1 0.50 36000.00

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна вредност 

без пдв-а у дин.

(10*16)
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Максимална 

планска цена

 наручиоца 

по јм без пдв-а 

(у дин.)

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 м

ер
е

Радна 

површина

/количина

Б
р

о
ј 

н
а

в
р

а
т
а

Укупна 

површина 

/количина

(8*9)

Потребан материјал

Радна 

јединица
ГЈ

Одељење

О
д

се
к

- 
ч

и
ст

и
н

а

Врста  рада

К
о

д

134  138.



Ердевик 3811 17 c

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 1.50
1

1.50 4000.00

Ердевик 3811 18 a

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 4.57
1

4.57 4000.00

Ердевик 3811 19 e

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 0.93
1

0.93 4000.00

Ердевик 3811 25 g

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 2.50
1

2.50 4000.00

Ердевик 3811 31 c

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 4.85
1

4.85 4000.00

Ердевик 3811 31 e

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 0.82
1

0.82 4000.00

Ердевик 3811 35 f

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 2.00
1

2.00 4000.00

Ердевик 3811 38 b

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 4.00
1

4.00 4000.00

Ердевик 3811 43 e

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 0.47
1

0.47 4000.00

Ердевик 3811 43 g

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 4.00
1

4.00 4000.00

Ердевик 3811 43 i

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 0.85
1

0.85 4000.00

Ердевик 3811 45 c

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 0.40
1

0.40 4000.00  

Ердевик 3811

17,18,19

,22,35 Одржавање ПП просека 618 ha 1.26 2 2.52 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3811
25,36-43 Одржавање ПП путева

618
km 4.80 2 9.60

12000.00 ширина 4м

Ердевик 3811 28 а Пресецање бршљана 610 ha 1.75 1 1.75 5000.00

Ердевик 3811 28 b Пресецање бршљана 610 ha 15.96 1 15.96 5000.00

Ердевик 3811 34 a Пресецање бршљана 610 ha 1.03 1 1.03 5000.00

Ердевик Сакукпљање семена цера kg 400.00 1 400.00 40.00

Ердевик Сакупљање семена лужњака kg 200.00 1 200.00 40.00

Ердевик 3812 4 2 Бушење рупа машински 218 ha 1.50 1 1.50 10000.00

Ердевик 3812 4 2

Вештачко пошумљавање тополом 

плитком садњом 318 ha 1.50
1

1.50
топола ком.

400 600 15000.00
I-214

Ердевик 3812 Дознака ha 80.00 1 80.00 1250.00

Ердевик 3812 53 d Обнова багрема котличањем 321 ha 2.26 1 2.26 32000.00

Ердевик 3812 70 a Обнова багрема котличањем 321 ha 14.63 1 14.63 32000.00

Ердевик 3812 70 b Обнова багрема котличањем 321 ha 5.30 1 5.30 32000.00

Ердевик 3812 69 b Орање дискосним плугом 224 ha 11.42 1 11.42 20000.00

Ердевик 3812 78 h Орање дискосним плугом 224 ha 1.79 1 1.79 20000.00

Ердевик 3812 79 i Орање дискосним плугом 224 ha 0.82 1 0.82 20000.00

Ердевик 3812 79 j Орање дискосним плугом 224 ha 0.49 1 0.49 20000.00

Ердевик 3812 79 k Орање дискосним плугом 224 ha 6.86 1 6.86 20000.00

Ердевик 3812 4 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 7.92 1 7.92 31000.00

Ердевик 3812 4 b Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 9.98 1 9.98 31000.00

Ердевик 3812 13 d Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.09 1 1.09 31000.00

Ердевик 3812 13 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.31 1 0.31 31000.00

Ердевик 3812 58 f Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.63 1 3.63 31000.00

Ердевик 3812 58 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 0.91 1 0.91 31000.00

Ердевик 3812 75 e Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 5.00 1 5.00 31000.00

Ердевик 3812 77 a Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.00 1 1.00 31000.00

Ердевик 3812 77 c Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 1.19 1 1.19 31000.00

Ердевик 3812 78 a2 Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.22 1 3.22 31000.00

Ердевик 3812 78 b2 Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 4.01 1 4.01 31000.00

Ердевик 3812 78 b3 Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 3.68 1 3.68 31000.00

Ердевик 3812 75 е

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 1.00
1

1.00
лужњак ком.

2500 2500 33000.00

Ердевик 3812 77 c

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 0.40
1

0.40
лужњак ком.

2500 1000 33000.00

Ердевик 3812 78 b2

Попуњавање вештачки подигнутих 

култура садњом 414 ha 1.00
1

1.00
лужњак ком.

2500 2500 33000.00

Ердевик 3812 58 f

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 1.50
1

1.50
китњак ком. 1000 1500

16000.00

Ердевик 3812 58 g

Попуњавање природно обновљених 

површина садњом 412 ha 0.91
1

0.91
лужњак ком. 1000 910

16000.00
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Ердевик 3812 53 d Сакупљање режијског отпада 120 ha 2.26 1 2.26 23000.00

Ердевик 3812 69 b Сакупљање режијског отпада 120 ha 11.42 1 11.42 23000.00

Ердевик 3812 70 a Сакупљање режијског отпада 120 ha 14.63 1 14.63 23000.00

Ердевик 3812 70 b Сакупљање режијског отпада 120 ha 5.30 1 5.30 23000.00

Ердевик 3812 78 h Сакупљање режијског отпада 120 ha 1.79 1 1.79 23000.00

Ердевик 3812 79 i Сакупљање режијског отпада 120 ha 0.82 1 0.82 23000.00

Ердевик 3812 79 j Сакупљање режијског отпада 120 ha 0.49 1 0.49 23000.00

Ердевик 3812 79 k Сакупљање режијског отпада 120 ha 6.86 1 6.86 23000.00

Ердевик 3812 1 к Селективно крчење подраста ручно 115 ha 0.28 1 0.28 33000.00

Ердевик 3812 4 c Селективно крчење подраста ручно 115 ha 11.94 1 11.94 33000.00

Ердевик 3812 4 d Сеча избојака и крчење корова ручно 513 ha 1.50 1 1.50 25000.00

Ердевик 3812 4 c Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 11.94 1 11.94 4000.00

Ердевик 3812 1 k Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 0.28 1 0.28 4000.00

Ердевик 3812 53 d Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 2.26 1 2.26 4000.00

Ердевик 3812 69 b Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 11.42 1 11.42 4000.00

Ердевик 3812 70 a Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 14.63 1 14.63 4000.00

Ердевик 3812 70 b Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 5.30 1 5.30 4000.00

Ердевик 3812 78 h Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 1.79 1 1.79 4000.00

Ердевик 3812 79 i Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 0.82 1 0.82 4000.00

Ердевик 3812 79 j Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 0.49 1 0.49 4000.00

Ердевик 3812 79 k Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 6.86 1 6.86 4000.00

Ердевик 3812 58 f Уништавање корова хербицидима 517 ha 3.63 2 7.26 4000.00

Ердевик 3812 58 g Уништавање корова хербицидима 517 ha 0.91 2 1.82 4000.00

Ердевик 3812 58 f

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 3.63
1

3.63 4000.00

Ердевик 3812 58 g

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 0.91
1

0.91 4000.00

Ердевик 3812 75 e

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 5.00
1

5.00 4000.00

Ердевик 3812 77 a

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 1.00
1

1.00 4000.00

Ердевик 3812 77 c

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 1.19
1

1.19 4000.00

Ердевик 3812 78 a2

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 3.22
1

3.22 4000.00

Ердевик 3812 78 b2

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 4.01
1

4.01 4000.00

Ердевик 3812 78 b3

Фолијарна прихрана у културама  

и заштита култура од пепелнице 611 ha 3.68
1

3.68 4000.00

Ердевик 3812 69 j Чишћење у младим културама 527 ha 2.60 1 2.60 36000.00

Ердевик 3812 53 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.54 2 1.08 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 54 Одржавање ПП пруга 618 ha 1.14 2 2.28 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 69 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.36 2 0.72 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 71 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.30 2 0.60 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 77 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.54 2 1.08 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 78 Одржавање ПП пруга 618 ha 0.60 2 1.20 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 72-79 Одржавање ПП просека 618 ha 2.88 2 5.76 25000.00 ширина 6м

Ердевик 3812 19-36 Одржавање ПП путева 618 km 2.20 2 4.40 12000.00 ширина 4м

Ердевик 3812 72 d Пресецање бршљана 610 ha 2.52 1 2.52 5000.00

Ердевик 3812 54 b Пресецање бршљана 610 ha 4.54 1 4.54 5000.00

Ердевик 3812 54 c Пресецање бршљана 610 ha 3.46 1 3.46 5000.00

Ердевик 3812 54 a Пресецање бршљана 610 ha 6.10 1 6.10 5000.00

Ердевик 3812 44 a Пресецање бршљана 610 ha 0.75 1 0.75 5000.00

Ердевик 3812 Сакупљање семена китњака kg 200.00 1 200.00 40.00

Укупно партија 12: Ердевик
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Укупна 

површина

/количина

(8*9)

Максимална 

планска цена 

наручиоца 

по јм без пдв-а

(у дин.)

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без 

пдв-а у дин.

(10*12)

Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Манастир Ђипша 3811 6 g Осветљавање подмлатка ручно 511 ha 2.71 1 2.71 31000.00

Партија 13: Манастир ( процењена вредност до 84.010,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 13: Манастир Ђипша
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(8*9)
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планска цена 

наручиоца 

по јм без пдв-а

(у дин.)

Цена понуђача

по јм без пдв-а

 (у дин.)

Укупна 

вредност без пдв-

а у дин.

(10*12)

Напомена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ЦО Бингула 3811 13 a Третирање пањева хемијским средствима 121 ha 3.30 1 3.30 4000.00

Партија 14: Манастир ( процењена вредност до 13.200,00 дин.без пдв-а )

Укупно партија 14: ЦО Бингула
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