
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 услугa: 

ПРОЈЕКТНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 (број 63) 
 

Предмет јавне набавке су услуге: - ПРОЈЕКТНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА 2015. 

ГОДИНУ у отвореном поступку. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

71320000 – услуге техничког пројектовања 

45221220 – одводни канали и пропусти  

 

 

-   Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

-   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 14.09.2015. 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. 

 

Понуде које нису примљене код наручиоца до 14.09.2015. године, до 09,30 часова, 

поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим. 

 

-  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. 63: ПРОЈЕКТНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА 2015. ГОДИНУ, а на 

полеђини назначити назив понуђача, адресу и број телефона/факса, односно попунити 

http://www.vojvodinasume.rs/


образац из конкурсне документације. Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, 

дефинисани  су у конкурсној документацији. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 14.09.2015. 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. 

 

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:  

Александра Вујасиновић, дипл.биолог 021/557-412 

Жарко Добрић, дипл.туризм. 021/557-412 

Весна Јовановић, дипл.ек. 021/431-144 

Едита Бркић, дипл.правник 021/431-144 

 

 

 


