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ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица 

Змајев трг број 1 

 

О Г Л А Ш А В А 

 

Продају „дрвета на пању“ и „код пања“ јавним прикупљањем понуда 

 

 Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду  за куповину „дрвета на 

пању“, и „код пања“, у РЈ Ердевик, у шуми Газдинске јединице 3811 „Гвоздењак - Лице“, којом 

газдује ЈП „Национални парк Фрушка гора“. 

 

 Дрво на пању и код пања, продаје се у оквиру реализације Извођачког пројекта 

газдовања шумама број: 154/14 од 23.01.2018.године, за 2018. годину - Редован принос. 

 

Услови: 

 

- Понуђач, или правно лице које ће вршити услугу сече, извлачења и транспорта дрвета,  

мора бити регистровано за обављање услуга у шумарству (сеча, извлачење и 

транспорт дрвета) и технички и кадровски опремљен [(обучени секачи, поседовање 

средстава за сечу и привлачење дрвних сортимената, поседовање личних заштитних 

средстава и опреме за ову врсту услуга), (члан 97. Закона о шумама „Службени гласник 

РС“ број: 30/10, 93/12 и 89/15)]. 

У понуди се морају прецизно назначити подаци о лицу које ће вршити сечу дрвних 

сортимената (понуђач или правно лице које ангажује понуђач за вршење услуге сече, 

извлачења и транспорта дрвета).  

Уз понуду је понуђач дужан доставити: 

- Доказ о регистрацији у АПР, за себе, као и  за правно лице које ће бити ангажовано за 

услуге на коришћењу шума (копија Извода из АПР, где се види да је регистрован за 

обављање наведене делатности); 

- Доказ о техничкој опремљености за услуге сече и извоза дрвних сортимената: да 

поседује минимум 2 трактора, и минимум 2 моторне тестере (копије саобраћајних 

дозвола за тракторе; рачун за тестере; или копија пописне листе за тракторе и тестере) 

- Доказ о кадровској опремљености за лица која ће вршити сечу и извоз дрвних 

сортимената: минимум 2 радно ангажована по Закону о раду, који раде на сечи (копије 

уговора о радном ангажовању, копије Уверења о стручној оспособљености секача и 

запослених на извлачењеу дрвних сортимената). 

- Понуђач не може бити у блокади на дан отварања понуда;  

- Понуда се подноси за укупну планирану количину дрвета у оделењу 20, 

одсек b; а према сортиментној структури како је у табели 1 и 2 приказано, где се даје 

цена за сваку врсту сортимента појединачно. 

- Понуђач је дужан да, као средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде, достави уз понуду једну бланко соло меницу са депо картоном и 

меничним овлашћењем, регистровану у банци, која мора да гласи на износ од 10% од 

укупне вредности понуде. Рок доспећа је 60 дана од дана отварања понуда. У случају да 

изабрани понуђач одустане од понуде, измени је или на позив продавца не потпише 

уговор о купопродаји, продавац има право да уновчи дату меницу за озбиљност понуде. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат аванса, с тим да, исти не 

може бити мањи од 20% од понуђене цене, за укупну количину дрвних сортимената. 

 

Напомена: 

Аванс не може бити нижи од 20% од понуђене цене дрвета. 

Понуде са авансом нижим од 20% од понуђене цене, сматраће се неприхватљивим. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: 

 



Критеријум за избор најповољније понуде је: највиша понуђена цена. Понуђена цена 

по сортиментима не може бити мања од приказаних цена у Табели број  1 и 2.  

  

У случају више приспелих понуда са истом ценом, предност за закључење уговора има 

понуђач који је понудио већи аванс, а затим понуђач који је уз понуду доставио доказе о 

бољој техничкој, организационој и кадровској опремљености за сечу и привлачење дрвних 

сортимената. 

  

Рок извршења услуга: 

 

 Крајњи рок извршења услуга је 90 дана од дана закључења Уговора о купопродаји 

дрвета. 

Рок извршења услуга се може продужити само у случају више силе, за период трајања више 

силе.  

Понуђач је обавезан да отпочне са извршењем послова на сечи, изради и привлачењу дрвних 

сортимената одмах након потписивања купопродајног Уговора. 

 

Понуђач је дужан да приликом закључења купопродајног уговора преда ЈП „Национални 

парк Фрушка гора“, као средство финансијског обезбеђења за добро обављање 

уговореног посла (у смислу количине, рокова и квалитета извршених услуга у складу са 

уговором), једну бланко соло меницу са депо картоном и меничним овлашћењем, 

регистровану у банци, на износ од 80% од укупно уговорене купопродајне цене. Рок 

доспећа биће 30 дана дужи од дана прихватања коначног обрачуна. У случају прекорачења 

рока завршетка сече, ако се изузму објективне околности више силе и сл., Јавно Предузеће 

задржава право раскида Уговора, са правом задржавања плаћеног аванса. 

 

Безбедност и здравље на раду: 

  

Понуђач је обавезан при потписивању уговора да потпише и „Елаборат о безбедности и 

здрављу на раду“ који је израдио продавац.  

 

Купац је дужан да о свом трошку изврши сечу и привлачење двних сортимената, а након 

завршене сече успостави шумски ред, у складу са Законом о шумама и Правилником о 

шумском реду. 

  

Плаћање: 

 

Плаћање се врши у проценту који је наведен у изабраној понуди, по закључењу 

уговора.  

Преостали део уговорене вредности се плаћа пре отпочињања сукцесивне сече, која ће 

се одвијати према договореној динамици са ЈП „Национални парк Фрушка гора“. Не може се 

отпремати дрво за које није уплаћена одговарајућа сума аванса. 

 

Рок за достављање понуда: 

 

            Рок за достављање понуда је 04.02.2019. године, до 11 часова. Понуде које буду 

поднете по истеку назначеног датума и сата сматраће се неблаговременим и без отварања ће 

бити враћене понуђачима. 

 

 Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу:  

 

ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1, са назнаком „ПОНУДА 

ЗА КУПОВИНУ ДРВЕТА НА ПАЊУ“ – НЕ ОТВАРАТИ“. 



Понуде ће отварати комисија, јавно, дана 04.02.2019.године у 12 часова, у згради ЈП 

„Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг број 1, у сали на првом 

спрату. 

 Пре достављања понуде, заинтересована лица су обавезна упознати се са стањем дрвета 

које је предмет продаје и за чију су куповину заинтересована.  

За све детаљније информације заинтересована лица могу се обратити ЈП,,Национални парк 

Фрушка гора,Сремска Каменица, руководиоцу РЈ Ердевик дипл. инж шумарства Мирославу 

Јаковачком, телефон  064/8377-071. 

 

Планиране количине и сортиментна и структура 

  

Табела 1: Количине и сортиментна структура код пања GJ 3811/20b 

                                          

 

                   НАЗИВ 

СОРТИМЕНТА  

Маса м3 Продајна цена Укупно 

динара 

Трупци храста китњ.I класе 0,42 10393,00 4365,06 

Трупци храста китњ. II класе 0,32 6167,00 1973,44 

Трупци отл II класе 2,15 2831,00 6086,65 

Трупци граба   Iкласе 1,63 4705,00 7669,15 

Трупци граба  IIкласе 0,28 3930,00 1100,40 

Трупци сребр. липе F класе 1,54 11484,00 17685,36 

Трупци сребр. липе L класе  8217,00  

Трупци сребр.липе I класе 93,35 5108,00 476831,80 

Трупци сребр.липе II класе 73,40 3531,00 259175,40 

Трупци цера I класе 0,63 4357,00 2744,91 

УКУПНО: 173,72  777632,17 

 

Цене су без ПДВ-а 

 

 

Планиране количине и сортиментна структура 

 Табела 2: Количине и сортиментна структура на пању  GJ 3811/ 20b 

 

 

НАЗИВ СОРТИМЕНТА Маса м3 Продајна цена Укупно 

динара 

Трупци цера I класе 49,00 3888,00 190512,00 

Трупци граба IIкласе 48,00 3461,00 166128,00 

Трупци  ОТЛ II класе    

Трупци сребрене липе I класе 55,00 4639,00 255145,00 

Трупци сребрене липе II класе 127,00 3062,00 388874,00 

Огревно дрво тврдих лишћара I класе   338,00 2611,00 882518,00 

Огревно дрво меких лишћара I класе 312,00 360,00 112320,00 

УКУПНО:  929,00    1995497,00 

 

Цене су без ПДВ-а 

 

  

 



ПОНУДА 

(попуњава понуђач) 
 

 

 

 

 

 

Назив и адреса понуђача:  

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за конакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон (телефакс):  

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

Назив и адреса правног лица које ће 

вршити услугу сече, извлачења и 

транспорта дрвета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 3: Понуда код пања 

 

 

Ред

број 
Врста сортимента 

Почетна 

цена 

(дин/м³) 

Понуђена цена 

(дин/м³), плаћање 

авансно 

Количина (м³) Укупно (дин) 
% 

аванса 

1 Трупци хр.китњака I класе 10393,00   0,42     

2 Трупци хр.китњака II класе 6167,00   0,32     

3 Трупци граба I класе 4705,00   1,63     

4 Трупци граба II класе 3930,00   0,28     

5 Трупци цера I класа 4357,00   0,63     

6 Трупци ОТЛ II класа 2831,00   2,15     

7 Трупци сребрне липе F кл. 11484,00   1,54     

8 Трупци сребрне липе L кл. 8217,00        

9 Трупци сребрне липе I кл. 5108,00   93,35     

10 Трупци сребрне липе II кл. 3531,00   73,40     

     УКУПНО  КОД  ПАЊА    

 

 

Табела 4: Понуда на пању 

 

 

Редни 

број 
Врста сортимента 

Почетна 

цена 

(дин/м³) 

Понуђена цена 

(дин/м³), 

плаћање авансно 

Количина (м³) Укупно (дин) % аванса 

1 Tрупци цера I кл 3888,00  49,00  

 2 Tрупци граба II кл.   3461,00  48,00  

 3 Tрупци ср.липеI кл. 4629,00  55,00  

 4 Tрупци ср.липе II кл.   3062,00  127,00  

 5 Огр дрво тв.лишћ.I кл. 2611,00  338,00  

 6. Огр.дрв.мек.лишћ.I кл 360,00  312,00  

 

 УКУПНО НА ПАЊУ 

 

     

 

Попуњавају се колоне: Понуђена цена, авансно плаћање: Укупно (дин) – производ 

количине и понуђене цене; % аванса. Понуђач мора да овери и потпише. 

  

У табели су дате цене без ПДВ-а. 

 

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а (табела 3 + табела 4)______________________РСД 

 

Укупна вредност понуде, са ПДв-ом: (табела 3 + табела 4)_____________________РСД 

 

                                                                                                                           

  ПОНУЂАЧ: 

 

  (Потпис и овера) 


