
 

 

 

Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet količina i opis dobara, rok izvršenja, mesto 

izvršenja i sl. 

 
 

Proizvod:                                                  Supstrat 1 

Sastav:                          100 % Sphagnum treset, kreč, mineralna đubriva 

 

Fizička i hemijstva svojstva  

Organska materija (%m/m suve materije) 90 – 95  

Zapremina suve materije (g/ l) 140 – 300  

Kapacitet vode (%) 300 – 700  

pH vrednost (0,01 m CaCL2) 5.0 – 7.0 

Sadržaj soli (KCL, g/l) < 3.0 

EC (EN 13038) 20 – 40  

Struktura       0 – 7 mm 

 
 

Sadržaj hranljive materije                                                  mg/l supstrata 

Azot (NO3 – N + NH4 – N) 50 – 200  

Fosfor (P2O5) 50 – 200 

Kalijum (K2O) 50 – 200 

 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 

Зеке Буљубаше бб  

  Директор 334-618, Централа 334-613 Факс  334-620 Жиро рачун 160-2276-38 

 



Standardi teških metala  : Mg/ kg suve materije 

Cr < 50.0 

Ni < 10.0 

Cu < 24.0 

Zn < 73.0 

As < 21.0 

Cd < 0.72 

Hg < 0.23 

Pb < 65.0 

Vrednost za radioaktivnost          < 370 Bq (CS 134 + CS 137) 

 

Jedinica mere:m3 

Količina:5,5m3 (250l) 

     pakovanje od 50-250 litara 

 

 Specifikacija proizvoda 

 

Proizvod:                                                  Supstrat 2 

Sastav:                          100 % Sphagnum treset, kreč, mineralna đubriva 

 

Fizička i hemijstva svojstva  

Organska materija (%m/m suve 

materije) 
90 – 95  

Zapremina suve materije (g/ l) 100 – 300  

Kapacitet vode (%) 300 – 700  

pH vrednost (0,01 m CaCL2) 5.0 – 7.0 

Sadržaj soli (KCL, g/l) < 3.0 



EC (EN 13038) 45 – 65  

Struktura 0 – 25 mm 

 

 

Sadržaj hranljive materije                                                  mg/l supstrata 

Azot (NO3 – N + NH4 – N) 50 – 400  

Fosfor (P2O5) 50 – 400  

Kalijum (K2O) 50 – 400 

 

 

Standardi teških metala  : Mg/ kg suve materije 

Cr < 50,0 

Ni < 10.0 

Cu < 24.0 

Zn < 73.0 

As < 21.0 

Cd < 0.72 

Hg < 0.23 

Pb < 65.0 

Vrednost za radioaktivnost          < 370 Bq (CS 134 + CS 137) 

 

Jedinica mere:m3 

Količina 38,5m3 

     pakovanje od 50-250 litara 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikacija proizvoda 

 

Proizvod:                                                  Supstrat 3 

Sastav:                          100 % Sphagnum treset, kreč, mineralna đubriva 

 

 

Fizička i hemijstva svojstva  

Organska materija (%m/m suve 

materije) 
90 – 95 

Zapremina suve materije (g/ l) 120 – 300  

Kapacitet vode (%) 300 – 700  

pH vrednost (0,01 m CaCL2) 3.0 – 5.0 

Sadržaj soli (KCL, g/l) < 3.0 

EC (EN 13038) 5 – 15  

Struktura 0 – 25 mm 

 

 

Sadržaj hranljive materije                                                  mg/l supstrata 

Azot (NO3 – N + NH4 – N) 0 – 50  

Fosfor (P2O5) 0 – 50 

Kalijum (K2O) 0 – 50 

 

 

Standardi teških metala  : Mg/ kg suve materije 

Cr < 50.0 

Ni < 10.0 

Cu < 24.0 



Zn < 73.0 

As < 21.0 

Cd < 0.72 

Hg < 0.23 

Pb < 65.0 

Vrednost za radioaktivnost          < 370 Bq (CS 134 + CS 137) 

Jedinica mere:m2 

Količina:48m2 ili 6,0m3  

     pakovanje od 50-6,000 litara 

 

 

 

Понуђач уз понуду обавезно доставља уверење/атест/сертификат о 

испуњености услова у погледу квалитета издато од стране надлежне институције за 

испитивање и контролу квалитета као доказ да предметна добра задовољавају 

техничке захтеве и сандарде прописане за ту врсту добара у складу са важећим 

прописима. 

На декларацији производа морају бити јасно видљива својства тражена 

техничким спецификацијама. 

Контрола испоручених добара ће се спроводити од стране добављача и од 

стране наручиоца у складу са законским прописима. 

 

 

Mesto isporuke: fco Sektor “Gradsko zelenilo”, Zeke Buljubaše bb, Šabac 

Način isporuke:sukcesivno, prema potrebama naručioca 

Rok isporuke:maksimalno 5 radnih dana od pisane porudžbine predstavnika 

naručioca u periodu od godinu dana počevši od datuma zaključenja ugovora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZAC STRUKTURE CENA 
 

-nabavka supstrati- 

 
 

R
ed

n
i 

b
ro

j 

OPIS ARTIKLA 
Jed. 

mere 
Kol. 

Jedinična 

cena dobra 

iz ponude 

bez PDV 

Jedinična cena 

dobra iz 

ponude sa 

PDV 

Ukupna cena 

dobara iz ponude 

bez PDV 

Model /oznaka i 

proizvođača  

1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 5) 8 

  1. Supstrat 1 

(pakovanje od 50 - 250 l) 

m3
 5,5     

2. Supstrat 2 

(pakovanje od 50 - 250 l) 

 

m3
 38,5     

3. Supstrat 3 

(pakovanje od 50 - 6000 l) 

 

m3
 6,0     

Pripadajući PDV u skladu sa Zakonom o PDV u dinarima:  

Ukupno dinara sa PDV:  

 

 
Uputstvo za popunjavanje: 

- U koloni 5 upisati jediničnu cenu dobra iz ponude bez PDV. 

- U koloni 6 upisati jediničnu cenu dobra iz ponude sa PDV. 

- U koloni 7 upisati ukupnu cenu dobara iz ponude bez PDV (koločina x jedinična cena dobra iz ponude bez PDV) 

Napomena: Jedinična cena mora da sadrži sve osnovne elemente strukture cena, tako da ponuđena cena pokriva 

troškove koje ponuđač ima u realizaciji nabavke. 

 

Ostale napomene:    

- Kao prihvatljiva će se oceniti samo ponuda onog ponuđača koji upiše cene za sve stavke kako je predviđeno u tabeli. 

- U ponuđenu cenu ponuđač mora uključiti sve zavisne troškove. 

- Ponuđač je dužan da upiše model/oznaku i proizvođača kako je previđeno u tabeli. 

- Mesto isporuke fco Sektor “Gradsko zelenilo”, Zeke Buljubaše bb, Šabac  

 

 

 

 

Broj obrasca strukture cena:    

 

Datum:                               godine 

 

                                                                                                                                              Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 m.p. 

                                                                                                                                                 ___________________________ 
 

 

 

 

 



Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Начин, рок и услови плаћања 

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправне фактуре.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу достављених фактура 

(достављене фактуре) о испорученим добрима.   

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 15 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач непрецизно одреси рок важења понуде (нпр. око, оквирно, од-до 

и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом. 

Захтев у погледу извршења уговорених обавеза 

Рок испоруке износи максимално 5 радних дана од писане поруџбине  

Наручиоца.  

Место и начин испоруке 

фцо Сектор „Градско зеленило“ Зеке Буљубаше бб, Шабац, сукцесивно, према 

потребама Наручиоца 

 

Обавезан услов 

Услов: Право на достављање понуда има понуђач ако је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар за продају производа који су 

предмет набавке. 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Понуђач уз понуду обавезно доставља уверење/атест/сертификат о 

испуњености услова у погледу квалитета издато од стране надлежне 

институције за испитивање и контролу квалитета као доказ да предметна 

добра задовољавају техничке захтеве и сандарде прописане за ту врсту добара у 

складу са важећим прописима. 

На декларацији производа морају бити јасно видљива својства тражена 

техничким спецификацијама. 

Контрола испоручених добара ће се спроводити од стране добављача и од 

стране наручиоца у складу са законским прописима. 

 

Заинтересовани понуђачи своје понуде са назнаком на предњој страни коверте 

„Понуда за набавку супстрата –  НЕ ОТВАРАТИ“, а на задњој срани коверта 

назив понуђача, адреса и број телефона (уколико их достављају поштом или 

лично) треба да доставе на е-маил:sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs, поштом, 

лично или на адресу Наручиоца: ЈКП „Стари град“ Шабац, ул. Хајдук 

Вељкова бр.1, 15000 Шабац, најкасније до 11.06.2020.год. до 11 часова. 

 



Отварање понуда извршиће службеник за јавне набавке дана 11.06.2020.год. у 

11,05 часова. 

 

Обавезан садржај понуде чине: 

- читко попуњен оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац 

понуде, 

- читко попуњен оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац 

структуре цена, 

- читко попуњен оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац 

модела уговора 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда 

- уверење/атест/сертификат о испуњености услова у погледу квалитета 

издато од стране надлежне институције за испитивање и контролу 

квалитета као доказ да предметна добра задовољавају техничке захтеве и 

сандарде прописане за ту врсту добара у складу са важећим прописима. 

 

Ближе информације у вези позива могу се добити путем телефона 015/334-613  

или 064/85-87-327 (Сања Марковић Искић). 

Напомена: Читко попунити, потписати и оверити спецификацију, која уједно 

представља и образац структуре цена, понуду и модел уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда за набавку супстрата 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески индентификациони број понуђача(ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електорнска адреса понуђача (е-маил):   

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:СУПСТРАТИ 

Укупна цена без ПДВ-а ______________________ 

  

 

Укупна цена са ПДВ-ом______________________ 

  

 

Рок и начин плаћања 

  

у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре о испорученим добрима,  на 

рачун понуђача 

 

 

Рок важења понуде 

  

_____________   (минимум 15 дана) 

 

 

Рок  испоруке 

  

___________ (максимално 5 радних дана од писане поруџбине  Наручиоца) 

 

 

 

Место и начин испоруке 

фцо Сектор „Градско зеленило“ Зеке Буљубаше бб, Шабац, сукцесивно, према 

потребама Наручиоца 

 



Напомена: Јединична цена сваке ставке понаособ мора да садржи све основне 

елементе структуре цена, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има 

у реализацији набавке. 

 

Датум                     Понуђач 

     М.П. 

___________________                                            ________________________ 

 

 

Број обрасца понуде:___________________ 

 

 

 Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише 

цене за све ставке у спецификацији како је предвиђено у табели. 

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Понуђач мора да у целини попуни, овери и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 

 

Уговорне стране: 

 

1. ЈКП „СТАРИ ГРАД“ Шабац, Зеке Буљубаше бб, кога заступа в.д. директора  

Мирослав Премовић (у даљем тексту: Наручилац) 

Број рачуна: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

и 

2._______________________________________________________________________

(унети назив) 

________________________________________________________________________ 

(унети адресу) 

лице овлашћено за потписивање уговора 

_______________________________________________ 

(у даљем тексту: Испоручилац), 

Број рачуна:_____________________________ 

Матични број:_____________________ 

ПИБ:___________________ 

 

Закључују 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

Предмет уговора: набавка супстрата  

 

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора 

 Уговорне стране закључују уговор о продаји  (___________________________) 

према спецефикацији из позива за прибављање понуда, у складу  са понудом број 

____________од _________. 2020. године, која чини саставни део овог уговора (у 

даљем тексту Уговор). 

 

 

 

 



Члан 2. 

Вредност Уговора 

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи _______________ динара.  

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи _______________ динара. 

Уговорене цене су фиксне и подразумевају fco Сектор „Градско зеленило“ 

Зеке Буљубаше бб, Шабац. 

  

Члан 3. 

Начин плаћања 

Плаћање добара које су предмет набавке извршиће се након пријема исправне 

фактуре за испоручена добра.  

  Наручилац добара се обавезује да ће плаћање испоручених добара извршити у 

законском року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре. 

Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор 

заведен код Наручиоца, уз коју ће доставити одговарајућу отпремницу. 

 

Члан 4. 

Рок и начин испоруке 

 Испоручилац ће испоруку добара која су предмет набавке, према прихваћеној 

понуди, извршити сукцесивно, према потребама наручиоца, у року од _______ 

радних дана од писане поруџбине  Наручиоца. 

 Примопредаја добара је у пословном простору Наручиоца, fco Сектор 

„Градско зеленило“ Зеке Буљубаше бб, Шабац   

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Испоручилац се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности 

Уговора са ПДВ, а не више од 5%.  

 

Члан 6. 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара 

и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне 

документације. 

У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити 

враћена, а Испоручилац је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана 

поступи по оправданим рекламацијама. 

 

Члан 7. 

Рок важења и раскид уговора 

 Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају 

неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о 

раскиду у писаној форми. 



 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 

закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене 

околности збок којих је неоправдано да Уговор  и даље буде на снази, уговорене 

стране могу да споразумно раскину Уговор. 

 

Члан 8. 

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

                                                                  Члан 9. 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана, рачунавши од 

датума закључења уговора.  

 

Члан 10. 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 

задржава Наручилац, а 2 (два) Испоручилац. 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

             За Наручиоца        За Испоручиоца 

 _________________________    ___________________________ 

             в.д. директора               

        Мирослав Премовић 

 

 

 

            

 


