
На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС" број 124/2012 и 14/2015 ) 
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

интернет страница: www.vojvodinasume.rs 

 

о б ј а в љ у ј е 
 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку, 

за јавну набавку услуга: 

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ПРИ ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ШУМАРСТВУ  

ЗА 2015.ГОДИНУ  

(број 18) 

 
 
Предмет јавне набавке су услуге: КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ПРИ ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ШУМАРСТВУ – ЗА 2015.ГОДИНУ 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
73200000 – саветодавне услуге у области истраживања и развоја 

Јавна набавка је обликована је у две партије и то: 
 

 

Број партије 

Назив партије 

Партија 1 

Консултантске улсуге при изради планске документације за ШГ 

,,С.Митровица,,  

Партија 2 

Консултантстке услуге на изради планова развоја за јужнобачко, 

севернобачко и сремско-шумско подручје 

 

 
 

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 



-Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs/) и на сајту наручиоца (http://www.vojvodinasume.rs/ ). 
 

-Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, 
Прерадовићева 2 примљена до 01.06.2015. године, најкасније до 09,30 часова.  
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:  

ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин 
 

Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији 
залепљеним обрасцем из поглавља 1.6.  Пропратни образац. 
 

- Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица 
која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност 

услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање 
испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији. 
 

- Јавно отварање понуда ће се обавити дана 01.06.2015. године у 10,00 часова у 

ЈП «Војводинашуме» у Петроварадину, Прерадовићева 2. 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуде. 

 
Контакт особе:  

 
На бр.тел. 021/431-144 

Бојан Тубић, дипл.инг.шум. (стручна питања)  
Бранислав Сератлић, дипл.ек. (економска питања)   
Едита Бркић дипл.правник (правна питања) 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.vojvodinasume.rs/

