
На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 

РС" број 124/2012): 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

интернет страница http://www.vojvodinasume.rs 

о б ј а в љ у ј е 

 ПОЗИВ 

                за подношење понуда у отвореном поступку, за јавну набавку услуга: 

- РЕВИЗИЈА СРЕДЊОРОЧНИХ ПРОГРАМА РИБАРСТВА – УСАГЛАШАВАЊЕ 

СА НОВИМ ЗАКОНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ 

(број 47) 

 

Предмет јавне набавке су услуге: - РЕВИЗИЈА СРЕДЊОРОЧНИХ ПРОГРАМА РИБАРСТВА 

– УСАГЛАШАВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ у отвореном поступку. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

73000000 – услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге 

- Предмет јавне набавке је обликован у четири  партије и то: 

Партија 1 - Ревизија средњорочног програма рибарства за РП “Обедска бара” - 

усаглашавање са новим законом 

Партија 2 - Ревизија средњорочног програма рибарства за РП “Лабудово окно” - 

усаглашавање са новим законом 

Партија 3 - Ревизија средњорочног програма рибарства за РП “Горње Подунавље” - 

усаглашавање са новим законом 

Партија 4 - Ревизија средњорочног програма рибарства за РП “Ковиљско – петроварадински 

рит” - усаглашавање са новим законом 

-   Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

-  Конкурсна документација може се преузети на порталу јавних набавки и на сајту 

наручиоца. 

- Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, 

Прерадовићева 2 примљена до 16.07.2015. године, најкасније до 09,30 часова.  

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:  

ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин.   

 

http://www.vojvodinasume.rs/


-  Затворене понуде се подносе поштом или лично на адресу ЈП “Војводинашуме” 

Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, са назнаком: „Не отварати, понуда по позиву за 

подношење понуда бр. 47: РЕВИЗИЈА СРЕДЊОРОЧНИХ ПРОГРАМА РИБАРСТВА – 

УСАГЛАШАВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ, а на полеђини назначити 

назив понуђача, адресу и број телефона/факса, односно попунити образац из конкурсне 

документације. Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани  су у 

конкурсној документацији. 

-  Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији 

залепљеним обрасцем из поглавља 1.6.  Пропратни образац. 

-   Јавно отварање понуда ће се обавити дана 16.07.2015. године у 10,00 часова у ЈП 

«Војводинашуме» у Петроварадину, Прерадовићева 2. Отварању понуда могу 

присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати 

Комисији пре почетка отварања понуда. 

-  Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у 

року до 25 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од 

дана стицања Законом прописаних услова, у складу са чл. 149 став 6 Закона. 

 Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом прописаних 

разлога.  

Особе за контакт:  

мр Миљан Велојић (стручна питања) бр.тел. 021/431-144 

Мелинда Маленица, дипл.ецц. (економска питања)   

Едита Бркић дипл.правник (правна питања) 

 
 


