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Јавно Предузеће за газдовање шумама 

 „СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд 

Булевар Михајла Пупина 113 

Број:    44/2020-3 

Датум: 24.06.2020.  

 

Свим понуђачима који су преузели  

конкурсну документацију за  

јавну набавку 44/2020 
 

 

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

ШТАМПАЊА РЕКЛАМНОГ МАТРИЈАЛА И ФЛАЈЕРА 

за Јавно предузеће „СРБИЈАШУМЕ“ за 2020. годину број 44/2020 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне 

понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 44/2020 – 

Набавка услуга штампања рекламног материјала и флајера за ЈП 

„СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Ниш“, у складу са Законом о ревизији (Сл.Гл.РС 62/2013), члан 

23.став 3. мења се део конкурсне документације, и то у делу: 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 

У прилогу је достављена измењена страница број 28. конкурсне документације за јавну 

набавку 44/2020 - Набавка услуга штампања рекламног материјала и флајера за ЈП 

„СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Ниш“  

Страница 28. Конкурсне документације 7. МОДЕЛ УГОВОРА 

Је гласила :  
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је набавка услуга - Штампање рекламног материјала и флајера. 

Табела  

 Спецификација 
Количина 

(ком) 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

(динара) 

  1 2 
1 Мајца са штампом 70  

2 Качкет са штампом 30  

3 Израда флајерa 3.000  

 

ЦЕНА 

Укупна вредност уговора износи _______________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно 

___________ динара са ПДВ-ом. 

Цене су фиксне и непроменљиве.  

 

КУПАЦ може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о 

јавним набавкама 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана 

од дана пријема фактуре. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Израђене паное за табле Извршилац је дужан да постави на дрвене табле у Сокограду, на 

Сувој планини, Јелашничкој и Сићевачкој клисури. Флајери и лого достављају се на адресу купца. 

Време преузимања и постављања табли договарају Наручилац и Извршилац. 

 

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Извршилац се обавезује да  у моменту закључивања овог Уговора  Купцу преда једну 

бланко оверену и потписану соло меницу, са печатом, овереним и потписаним меничним 

овлашћењем, копију картона депонованих потписа код пословне банке која је наведена у 

меничном овлашћењу и потврду о регистрацији менице или оверен захтев за регистрацију менице 

од стране банке, коју ће Купац наплатити у износу од 10% од уговорене вредности јавне набавке, а 

у случају неизвршења посла у уговореном року. 

Купац има право да пусти на наплату меницу као гаранцију за добро извршење посла на 

износ 10% од уговорене вредности јавне набавке, а у случају неизвршења посла у уговореном 

року. 

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ УСЛУГА 

Извршилац потписом овог уговора тврди да ће испоручена добра у потпуности одговарати 

свим захтевима купца садржаним у конкурсној документацији. 

Квалитет услуга који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга. 

 

ВИША СИЛА 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране 

су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 
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Сада гласи: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је набавка услуга - Штампање рекламног материјала и флајера. 

Табела  

 Спецификација 
Количина 

(ком) 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

(динара) 

  1 2 
1 Мајца са штампом 70  

2 Качкет са штампом 30  

3 Израда флајерa 3.000  

 

ЦЕНА 

Укупна вредност уговора износи _______________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно 

___________ динара са ПДВ-ом. 

Цене су фиксне и непроменљиве.  

 

КУПАЦ може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о 

јавним набавкама 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана 

од дана пријема фактуре. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Штампани материјал доставља се на адресу купца у року од 20 дана од дана потписивања 

уговора. 

 

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Извршилац се обавезује да  у моменту закључивања овог Уговора  Купцу преда једну 

бланко оверену и потписану соло меницу, са печатом, овереним и потписаним меничним 

овлашћењем, копију картона депонованих потписа код пословне банке која је наведена у 

меничном овлашћењу и потврду о регистрацији менице или оверен захтев за регистрацију менице 

од стране банке, коју ће Купац наплатити у износу од 10% од уговорене вредности јавне набавке, а 

у случају неизвршења посла у уговореном року. 

Купац има право да пусти на наплату меницу као гаранцију за добро извршење посла на 

износ 10% од уговорене вредности јавне набавке, а у случају неизвршења посла у уговореном 

року. 

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ УСЛУГА 

Извршилац потписом овог уговора тврди да ће испоручена добра у потпуности одговарати 

свим захтевима купца садржаним у конкурсној документацији. 

Квалитет услуга који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга. 

 

ВИША СИЛА 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране 

су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 
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Страница 30. Конкурсне документације 8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС УСЛУГА, УСЛУГА 

ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Је гласила :  

Штампаое флајера (инфпрмативнп-прппаганднпг материјала), за заштићена ппдручја: 
СРП „Сува планина“ - 750 кпм.; 
ПП „Сићевачка клисура“ - 750 кпм.; 
СРП „Јелашничка клисура“ -  750 кпм.; 
ПИО „Лептерија – Спкпград“ - 750 кпм. 
Штампаое на текстилу (мајице, капе-качкети) 
70 мајица са леве стране (на грудима) знак, тј logo заштићенпг ппдручја, а са десне знак 
Србијашуме. На деснпм рукаву знак „У сусрет прирпди“ 
СРП „Сува планина“ – 25 мајица (10 мајица величине M, 15 мајица величине L, беле бпје 15 кпм. и 
тегет 10 кпм.); 
ПП „Сићевачка клисура“ - 25 мајица (10 мајица величине M, 15 мајица величине L, беле бпје 15 
кпм. и тегет 10 кпм.); 
СРП „Јелашничка клисура“ -  20 мајица (10 мајица величине M, 10 мајица величине L, беле бпје 10 
кпм. и тегет 10 кпм.); 
Качкети, 30 кпм. (СРП „Сува планина“ – 10 кпм., ПП „Сићевачка клисура“ – 10 кпм. и СРП 
„Јелашничка клисура“ -  10 кпм.), тегет бпје, универзалне величине са знакпм, тј logo – пм 
заштићенпг ппдручја. 
Ппнуђач пбезбеђује материјал на кпме се врши штампа (мајце, качкети) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сада гласи: 
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8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНA И ОПИС УСЛУГА, УСЛУГА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Партија  – Штампаое флајера (инфпрмативнп-прппаганднпг материјала), за заштићена 
ппдручја: 
СРП „Сува планина“ - 1.000 кпм.; 
ПП „Сићевачка клисура“ - 1.000 кпм.; 
СРП „Јелашничка клисура“ -  - 1.000 кпм.; 
 
Фпрмат: A4, трпслпјан (двпструкп савијаое) 
Штампа:  full color  4/4 
Папир: кунздрук 150g  Gloss 
 
Штампаое на текстилу – сито штампа (мајице - 70кпм. и качкети - 30 кпм.).  
ОПИС: са леве стране лица мајице (на грудима) logo заштићенпг ппдручја, а са десне logo 
Србијашуме; на деснпм рукаву знак Министарства ЗЖС „У сусрет прирпди“.  
 
СРП „Сува планина“ – 25 мајица (15 мајица величине L - црвене бпје  и 10 мајица величине M -
црне бпје); 
ПП „Сићевачка клисура“ - 25 мајица (15 мајица величине L - црвене бпје  и 10 мајица величине M -
црне бпје); 
СРП „Јелашничка клисура“ -  20 мајица (10 мајица величине L - црвене бпје  и 10 мајица величине 
M -црне бпје); 
Качкети, 30 кпм. (СРП „Сува планина“ – 10 кпм., ПП „Сићевачка клисура“ – 10 кпм. и СРП 
„Јелашничка клисура“ -  10 кпм.), беле бпје, универзалне величине са знакпм logo – а заштићенпг 
ппдручја. 
 

 

 

 

 

 

 


