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    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:  

ИЗРАДА ECST СТРАТЕГИЈЕ, АКЦИОНОГ ПЛАНА И  

АПЛИКАЦИОНОГ ФОРМУЛАРА ЗА СРП „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 

     

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку  услуга: Израда ECST 

стратегије, акционог плана и апликационог формулара за СРП „Горње Подунавље“ (поз. на 

бр. 2.56). 

 

Очекивани резултат ове јавне набавке су три документа неопходна за добијање Европске 

повеље за одрживи туризам ЕУРОПАРК ФЕДЕРАЦИЈЕ (European Charter for Sustainable 

Tourism), која би, на темељу претходне стратегије туризма у СРП „Горње Подунавље“ (2014-

2019.), омогућила даљи просперитет ове делатности по принципима одрживог развоја. 

 

Очекује се да Стратегија развоја туризма садржи следеће теме: 

1. Увод (полазне основе, контекст, методологија рада); 

2. Анализу ресурса од значаја за одрживи развој туризма који подстичу развој одрживих 

туристичких активности у функцији заштите природног и културног наслеђа 

дестинације; 

3. Анализу постојећих туристичких услуга и туристичке инфраструктуре; 

4. Анализу тржишта; 

5. Стратешке смернице за будући развој туризма које укључују визију, мисију, циљеве и 

одабир главних стратешких упоришта. 

 

Акциони план, као саставни део Стратегије развоја туризма у СРП „Горње Подунавље“, треба 

да прати циљеве развоја туризма које Стратегија истиче. За сваку активност неопходно је 

одредити тим (институцију, организацију) у чијој се надлежности она налази, рокове у којима 

се те актиности морају спровести, индикаторе успешности и трошкове за сваку од активности. 

Све прописане активности морају бити јасно сагласне са циљевима заштите природе и 

одрживог туризма у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“. 

 

Апликациони формулар мора бити прецизно, јасно и прегледно попуњен, у односу на сваку 

тражену рубрику и према стандарду који поставља ЕУРОПАРК ФЕДЕРАЦИЈА.  

 

Услови:  

Понуђач мора да поседује следеће: (1) да има искуство у реализацији најмање два међународна 

пројекта у области развоја туризма у заштићеним подручјима или заштите природе, од којих 

један мора бити на тему добијања сертификата или неког другог међународног статуса у 

области туризма или заштите природе; (2) да има најмање једну објављену монографију која се 

бави заштићеним подручјима; (3) да има докторат о заштити природе из неке од следећих 

области: биологија, геонаука, менаџмент и бизнис, наука о заштити животне средине. 
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Рок извршења услуга: макс. 15.03.2021. 

 

Рок плаћања: _____ дана (мин 7, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре; 

 

Укупна цена (за сва потребна документа): ____________________ дин, са ПДВ-ом. 

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

Молимо Вас да нам у складу са описаном услугом, доставите понуду са ценом за сва три 

документа укупно (без и са ПДВ-ом), роком и условима плаћања. 
 

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите  најкасније до 20.10.2020. год. – лично или 

поштом на адресу: ЈП “Војводинашуме”, 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са 

напоменом: Понуда за набавку услуга: Израда ECST стратегије, акционог плана и 

апликационог формулара за СРП „Горње Подунавље“, или скенирано, потписано и оверено 

на свом меморандуму, путем мејла до 21.10.2020. год. до 15 h, на мејл адресе:  

sminic@vojvodinasume.rs и  ivana.vasic@vojvodinasume.rs.  
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