
 
 
Јавна установа Национални парк „Дрина“  Сребреница 
Скелани бб  
75436 Скелани 
Телефон +056/471-021;  +387 66/657-218 
Е-маил: info@npdrina.com;  
Веб сајт: www.npdrina.com 
 
 

 
 

                                                                                                                                   Број: 03-614-104/22 
Скелани,23.06.2022. године 

 
 
 

 ТЕДНЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

- ЈАВНА НАБАВКА ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА 
- УСЛУГЕ- 

 

Набавка  услуга –шумарске услуге – сјеча, израда и извоз шумских дрвних 
сортимената, случајних ужитака у санитарној сјечи, одјел 49 ГЈ „Лука-

Клотијевац“   
 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03-614-102/22 
ИСПРАВКА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ: 23399-7-2-2-8-3/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скелани, 23. јун , 2022. године 
 
 
 
 
 

http://www.npdrina.com/


 
 

Конкурентски захтијев за доставу понуда 
 

 

 

 

ОБРАЗАЦ САДРЖАЈА ПОНУДЕ 

 

(Меморандум понуђача) 

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Наша понуда садржи документа означена од 1 до __, и то: 

 

1. Изјаву о прихватању општих и посебних услова у тендерској документацији 
2. Достава понуде  
3. Цијена понуде 
4. Изјаве о испуњености услова чл. 45. ЗЈН 
5. Рјешење о регистрацији чл..46. ЗЈН, JИБ , ПИБ 
6. Изјаве о испуњености услова чл. 47. ЗЈН 
7. Изјаве о испуњености услова чл. 50. ЗЈН 
8. Изјаве о испуњености услова чл. 52. ЗЈН 
9. Нацрт уговора 

 

За Понуђача: 

(име и презиме, те потпис овлаштене особе) 

 

М. П. 

________________________________ 



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ  ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА 

ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Назив понуђача: _________________________  

  

Адреса понуђача: ________________________  

  

ИД број понуђача:____________________________________  

   

Као понуђач у поступку јавне набавке за набавку:_______________________, 

према захтјеву из тендерске документације 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

  

  

да су нам познате све опште и посебне одредбе из ове тендерске 

документације за предметну набавку, да исте прихваћамо у цијелости те да 

ћемо, у случају да наша понуда буде прихваћена као најповољнија, предмет 

набавке извршити у складу са тим одредбама и за цијену наведену у овој 

понуди. 

 

У _______________, ____________ године.  

  

  



  

  

 За понуђача:  

  

 (М. П.) _________________________________  

 (читко уписати име и презиме овлаштеног лица привредног субјекта)  

  

  

 ________________________  

 (власторучни потпис овлаштеног лица привредног субјекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број : 03-614-102/22 
Датум: 23.06.2022.  
 
оња Бистрица бб 
ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга – шумарске услуге  за потребе 
НП „Дрина“ . 
 

Поштовани, 
 

У име  ЈУ НП „ДРИНА“ позивам Вас да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева за 
доставу понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама  
БиХ , члан 87. став.2.  и члан 88. Став.1. (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14), подзаконским актима 
који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом. 
 

1. Предмет набавке 
 

1.1 Предмет јавне набавке је  услуга – шумарске услуге , конто у финансијском  плану  конто 
412813., са ознаком у ЈРЈН 77200000-2 
 

Исправка за обавјештење о набавци објављено на Порталу јавних набавки дана: 30.06.2022. 

године,   под  бројем:  

                 23399-7-2-2-8-3/22 

     

      ЈРЈН ознака предмета набавке:  77200000-2 

 

      ЈРЈН назив предмета набавке: шумарске услуге 

 

1.2 Радови ће се извести у року од 60 дана од дана закључења уговора.  
 

1.2 Мјесто  пружања услуга  је ГЈ. „Лука-Клотјевац“. 
 Одјел  49    маса 663,76 м3 нето  
 

1.4 Плаћање услуга ће се вршити, по испостављеној фактури у року 30 дана из средстава 
планираних буџетом. 
 

2. Услови за учешће и потребни докази 
 

2.1  Да би учествовали у процедури јавних набавки, обавезни сте доставити: 
 

а)   Изјава о испуњености услова лична способност,  из члана 45. ст. (4)  ст. (2).Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

 



б)   Рјешење о регистрацији као доказ о испуњености услова професионална способност из члана 

46. ст. (1) Закона о јавним набавкама  („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и ЈИБ, ПИБ 

 

ц)   Изјава и документа о испуњености услова економска и финасиска способност, из члана 47. ст. 

(1) тач. а) и ст. (4)   Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

 

д)   Изјава и документа о испуњености услова техничка и професионална способност  из  

члана 50. тач. е), и  г)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

 
2.2  Добављачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају 
       услове тражене конкурентским захтјевом за доставу понуда.  
 
 

 3. Захјеви по питању језика 
 

Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између добављача и уговорног органа 
морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Пратећа 
документација и штампана литература коју достави добављач могу бити написани на другом 
језику, у међународној употреби, под условом да се уз њих достави званичан пријевод 
релевантних дијелова на језику на којем је написана понуда. 
 

   4. Припрема понуда 
 

4.1  Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. 
       Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
 

4.2  Понуде се достављају на слиједећу адресу: 
       ЈУ НП „ДРИНА“  СРЕБРЕНИЦА, Скелани бб, 75436 Скелани, до  08.07.2022. г. до 10,00 часова. 
       Оригинал и све копије понуде требају бити откуцани или написани  неизбрисивом тинтом. 
       Сви листови понуде морају бити чврсто увезани, са означеним страницама. 

 Сви листови понуде требају бити парафирани или потписани од особе,   односно особа које су 
овлаштене да заступају добављача. Све допуне и измјене понуде   морају бити читљиве и 
парафиране од овлаштених особа. Осим тога, у случају да понуду доставља  група понуђача, уз 
понуду се мора доставити и пуномоћ којом се наведене особе овлаштћују  да представљају 
групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може такођер садржавати  и овлаштење за 
потписивање уговора). 

 

4.3  Добављач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији, на којима ће јасно писати: 
       “ОРИГИНАЛ ПОНУДА” и “КОПИЈА ПОНУДЕ”. Оригинал понуде и копија требају бити  
       запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и  
       адресом добављача, на којој ће стајати: „Понуда за достављање  роба не отварати”. 
 

4.4 Добављачи могу измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или     
повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора 
бити обавијештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде прије истека рока за 



подношење понуда. Измјена или повлачење понуде мора бити извршена у складу са тачком 
4.3. Осим тога, на коверти у којој се налази изјава добављача треба писати 
слиједеће:“ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ” или “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.  

 

  5. Рок за достављање понуда 
    Рок за достављање понуда истиче  08.07.2022 г. до 10,00 часова. 
    Отварање понуда је 08.07.2022 г. у 11,00 часова, Скелани бб 
 

   6. Критериј додјеле уговора и цијена 
 

      Уговор се додјељује добављачу на основу критерија најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. О цијени се неће 
преговарати. 

 

      У поступку конкурентског захтјева за доставу понуда, уговорни орган ће примјенити 
преференцијални третман домаћег, у складу са Одлуком Вијећа министара Босне и 
Херцеговине о обавезном кориштењу преференцијалног третмана домаћег у поступцима 
јавне набавке. Уговорни орган ће навести коју документацију захтјева као доказ за примјену 
преференцијалног третмана домаћег. 

 
  7. Обавјештење о додјели 
 

      Добављачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора, у сваком случају, 
најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег 
добављача. 

 

  8. Информације о заштити права добављача 
 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона 
или подзаконских аката, имате право уложити приговор уговорном органу, у писменој форми, 
у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавјести о резултатима, односно од дана када сте 
сазнали за повреду, али не касније од  1 (једне) године од дана када је наводна повреда 
учињена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Назив добављача __________________________ 

 

Понуда бр. __________________________ 

 

Број набавке:___________________________ 

 

Број обавјештења са Портала ЈН: ____________________________________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

 Организација 

ЈУ Национални парк „Дрина“ 

Контакт-особа 

Радомир Павловић 

Адреса 

Ул. Скелани бб 

Поштански број 

75436 

Град 

Скелани 

Идентификацијски број   

4404301050001 

Телефон 

065926764 

 Факс 

056/471-021 

Електронска пошта (е-маил) 

info@npdrina.com 

Интернет адреса (wеб) 

www.npdrina.com 

 

ПОНУЂАЧ: 

 Назив и сједиште  понуђача  

Адреса  

ИДБ/ЈИБ  



Број жиро рачуна  

ПДВ  

Адреса за достављање поште  

E-mail адреса  

Контакт особа  

Број телефона  

Број факса  

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

Факс  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки, број 

обавјештења о набавци ___________________, дана ________  достављамо понуду и изјављујемо сљедеће: 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ....................... (број набавке коју је 
дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или 
ограничења. 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку, у складу с 
условима утврђеним тендерском документацијом, критеријима и утврђеним роковима, без икаквих 
резерви или ограничења.1                                                                     

3.  
а) лот 1 

Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је         _____________________________  КМ. 

Попуст који дајемо на цијену је ________________________________  КМ. 

Цијена наше понуде, са укљученим попустом је     _________________   КМ. 

ПДВ на цијену понуде (с урачунатим попустом)        _________________  КМ. 

Укупна цијена за уговор је   ____________________________________ КМ. 

           (словима: ___________________________________________________________________) 
 

 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима из 

тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде, 

релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде. 

 

4. Ова понуда важи _____________________________________________________________________ 
дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок 
важења понуде уписан словима) рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. 
 до (……… /……… /………….) (датум). 

 

5. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се: 
a) доставити доказе о квалифицираности, у погледу личне способности, регистрације, економске и 

финансијске способности, те техничке и професионалне способности који су тражени 
тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди; 

 
 

 



 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ 

Назив добављача _________________________ 

Понуда бр. __________________________ 

 

 Лот 1 

Р. број Опис услуге Количина 

Јединична цијена по  

ставки без ПДВ-а 

(почетна цијена 

Наручиоца) 

Цијена понуђача  

1 Сјеча и  израда дрвних сорт. 663,76 м3 15,00 КМ  

2 Извоз  дрвних сортимената 663,76 м3 30,00 КМ  

3 Оправка камионског пута и тракторских 

влака 
663,76м3 

            5,00 КМ  

Укупна вриједност услуге без ПДВ-а                      33.188,00 КМ  

Попуст  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

 

Потпис добављача __________________________ 

Напомена:  

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 
3. Овај образац за цијену понуде је једна од могућих опција. 

 

 

 

 

 

 



Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка  од а), до, д) (Лична способност у 

поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

 

Ја, ниже потписани  __________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

____________________  издатом од ____________________, у својству представника привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности 

_________________________________________________________________________ (навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),                                     ИД 

број: ________________________, чије сједиште се налази у ____________________ (град / 

општина), на адреси ____________________ (улица и број), као кандидат / понуђач у поступку 

јавне набавке _______________________________________________________________ (навести 

тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган Јавна установа 

националну парк „Дрина“, Сребреница за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: 

________________________________________, а у складу са чланом 45. Ставовима (1)  и (4) под 

пуном материјалном и казненом одговорношћу  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 Кандидат/Понуђач _____________________________ у наведеном поступку јавне набавке 

којег представљам  да није: 

 

а) да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело 

учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца; 

 

 б) под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, 

односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;  

 

ц) пропустио да измири доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензионо и 

инвалидско осигурање и здравствено осигурање;  

 

д) пропустио да измири  доспјеле обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза 

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезама понуђач, да у случају додјеле уговора  достави  

документе из члана 45. Став (2), тачке а), до д), на захтјев уговорног органа и у року  којег одреди 

уговорни орган , сходно члану 7. Став (3)  тачка а). 



 

Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба 

неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 

истинити представља казнено дјело предвиђено казненим законима у БиХ, те да давање нетачних 

података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из чл. 48. до 51. 

Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000 

КМ до 10.000 КМ за понуђача (правно лице) и од 200 КМ до 2.000 КМ за одговорно лице понуђача. 

 

Изјаву дао: 

____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

____________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 

____________________ 

 

 

Приложити овјерене копије: 
 

1. Рјешење о регистрацији: 
 

2. ЈИБ 
 

3. ПИБ 
 
 
Приложити оригинале 
 

1. Потврда о постојању активног рачуна 
 
Приложити овјерене изјаве : 
Члан 45. 
Члан 47. 
Члан 50. 
Члан 52. 

 

 



Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тач.  а) ,  и ст. (4) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

  

Ја, ниже потписани  __________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

____________________  издатом од ____________________, у својству представника привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности 

_________________________________________________________________________ (навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),                                     ИД 

број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (град / општина), 

на адреси ____________________ (улица и број), као кандидат / понуђач у поступку јавне набавке 

_______________________________________________________________ (навести тачан назив и 

врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган Јавна установа националну парк 

„Дрина“, Сребреница за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: 

________________________________________,  а у складу са чланом 47. ст. (1) и (4) под пуном 

материјалном и казненом одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Документи чије обичне копије доставља кандидат / понуђач _____________________________ у 

наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска способност из 

члана 47. став (1) тач. а). 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата / понуђача да у случају додјеле уговора 

достави документе из члана 47. став (1) тачке  а) , на захтјев уговорног органа и у року којег 

одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба 

неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 

истинити представља казнено дјело предвиђено казненим законима у БиХ, те да давање нетачних 

података у документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. 

Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000 

КМ до 10.000 КМ за понуђача (правно лице) и од 200 КМ до 2.000 КМ за одговорно лице понуђача. 

Изјаву дао: 

____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

____________________ 

Потпис и печат понудитеља/кандидата: 

____________________ 



 

Изјава о испуњености услова техничка и професионална оспособљеност, из члана 50. тач.  е) , г)  

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

  

Ја, ниже потписани  __________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

____________________  издатом од ____________________, у својству представника привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности 

_________________________________________________________________________ (навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),                                     ИД 

број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (град / општина), 

на адреси ____________________ (улица и број), као кандидат / понуђач у поступку јавне набавке 

_______________________________________________________________ (навести тачан назив и 

врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган Јавна установа националну парк 

„Дрина“, Сребреница за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: 

________________________________________, у складу са чланом 50. под пуном материјалном и 

казненом одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Да испуњавам услове у наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује техничка и 

професионална способност,  из члана 49. тач.  е) , изјава о техничкој опремљености,   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  и  

тач.  г), изјаву да прихвата придржавати се мјера на заштити животне средине 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 



Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба 

неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 

истинити представља казнено дјело предвиђено казненим законима у БиХ, те да давање нетачних 

података у документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. 

Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000 

КМ до 10.000 КМ за понуђача (правно лице) и од 200 КМ до 2.000 КМ за одговорно лице понуђача. 

 

 

Изјаву дао: 

____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

____________________ 

Потпис и печат понудитеља/кандидата: 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ја, ниже потписани  ____________________ (име и презиме), са личном картом број: 

____________________  издатом од ____________________, у својству представника привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности 

_________________________________________________________________________ (навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 

____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (град / општина), на 

адреси ____________________ (улица и број), као кандидат / понуђач у поступку јавне набавке 

______________________________________________________________________________ 

(навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган Јавна 

установа националну парк „Дрина“, Сребреница за које је објављено обавјештење о јавној 

набавци број: ________________________________________, а у складу са чланом 52. став (2) 

Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и казненом одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази 

процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у 

уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу 

обављања у оквиру службене овласти, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од 

вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног 

или одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у 

уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да 

обави у оквиру своје службене овласти, радње које би требало да обавља, или се суздржава од 

обављања радњи, које не треба извршити. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама. 

5. Нисам судјеловао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току поступка јавне 

набавке. 

 



 

Давањем ове изјаве, свјестан сам казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања и 

давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у 

казненим законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао: 

____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

____________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Г О В О Р о набавци услуга  
закључен између: 
 
ЈУ Национални парк „Дрина“ Сребреница (назив уговорног органа), 
Сједиште: Скелани бб, Скелани 
које заступа ВД Директор Павловић Радомир, 

Идентификациони број: 4404301050001, 
(у даљнем тексту: Наручиоц ) 
и 
_________________ (назив добављача), 
_________________(сједиште добављача),  
_________________(особа овлаштена за заступање добављача / потписивање уговора), 
_________________ (идентификациони број добављача – за домаће добављаче, односно за 
иностране добављаче одговарајући број за идентификацију према регистрацији – пореској, 
статусној и др. - добављача у земљи поријекла / сједишта) 
_________________ (трансакциони рачун добављача) 
_________________ (назив банке добављача)  
(у даљнем тексту:  Извођач), 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је  услуга – Шумарске услуге, и то по карактеристикама и опису наведеном у 
тендерској документацији за потребе ЈУ НП „Дрина“ Сребреница, путем конкурентског захтјева и 
објављеног обавјештења на порталу Јавних набавки број:  23399-7-2-2-8-3/22, 30.06.2022.                                             
године. 
Добављач је доставио понуду број: ____________ од ____________2022. године која одговара 
условима наведеним у конкурентском захтјеву и тендерској документацији купца, која је оцјењена 
као најповољнија на основу најниже цијене, па је купац препоруком Комисије за јавне набавке 
донио одлуку о избору понуде понуђача _____________________као најповољнију, која чини 
саставни дио овог Уговора.  
 
ЦИЈЕНА 

Члан 2. 
Уговорена цијена коју ће Наручиоц исплатити Извођачу  за набавку роба  из члана 1. овог Уговора 
износи : 
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ / ЦИЈЕНА без ПДВ-а = 33.188,00 КМ 
(словима: , 00/100 КМ). 
тридесеттрихиљадеистоосамдесетосамконвертибилнихмарака 
 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА   

Члан 3.  
Плаћање цијене утврђене овим Уговором , наручиоц ће извршити из средстава планираних Буџетом 
за 2022. годину , а по испоставњеној фактуре добављача. 
 
 
 



РОК, И МЈЕСТО ИСПОРУКЕ  
Члан 4. 

 Извођач се обавезује да ће  услуге  из члана 1. Овог Уговора  извршити у року од 60 дана од дана 
закључења уговора. 
 
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

Члан 5. 
Извођач се обавезује да услуга буде траженог квалитета, односно оног који је дат у понуди коју је 
купац одабрао као најповољнију.Квалитет услуга мора бити у складу са одлуком о квалитету и 
другим прописима који регулишу ову област.Ако се констатује да услуга не одговара количинама и 
захтјеваном квалитету Наручиоц ће саставити извјештај /рекламацију/ и упутити Извођачу који ће 
верификовати чињенице на лицу мјеста и донијети свој став у року од три дана. Услуга која не 
одговара условима утврђеним у уговору Извођач ће отклонити  на свој терет, зависно од одлуке 
Наручиоца.  
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 6. 
Гарантни период је за пружање  наведених услуга није обавезан , већ само квалитет радова. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 
Овај уговор се може раскинути споразумно уз обостарану сагласност уговорних страна. Уколико 
дође до једностраног раскида уговора, уговорна страна која је одговорна за једнострани раскид, 
сноси сву штету насталу другој уговорној страни. Једнострани раскид уговра мора се најавити 15 
дана раније. 
Свака уговорна страна има право раскида уговора у случају да друга страна не извршава своје 
уговорене обавезе.  За све што није регулисао овим Уговорм схоно ће се примјењивати одредбе 
закона о облигационим односима. 
 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ 

Члан 8. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлаштених лица уговорних 
страна. Сви рокови у вези с овим уговором рачунају се од дана ступања уговора на снагу, уколико 
посебном одредбом није уговорен неки други датум као почетак тока рока. 
 
РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 9. 
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог 
уговора, уговорне стране ће настојати ријешити усаглашавањем, посредовањем или на други миран 
начин у духу узајамног повјерења и добрих пословних обичаја.  Уколико уговорне стране не 
постигну мирно рјешење евентуалног спора у смислу става 1. овог члана, уговара се надлежност  
Окружног привредног суда у Бијељини.  
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11. 
 Измјене и допуне овог уговора могу се вршити само писменим путем. Бит ће пуноважне и 
обавезиват ће уговорне стране само оне измјене и допуне које су сачинили споразумно у писменој 
форми.  



  
Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у  4  истовјетних примјерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 
примјерка. 
 
            Извођач:                                                                                                           Наручиоц: 
     (__________________)                                                                                 (ЈУ НП „Дрина“) 
 
  функција овлаштеног лица                                                                               ВД  Директор 
_______________________                                                               __________________________ 
                                                 Павловић Радомир 

         


