
 

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6433-139 

текући рачуни:  200-2291760107001-18;                                    

265-2010310003850-51; 205-601-31;  

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 

Број: 565 

Датум: 28.04.2021. 

     

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

 ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:  

- Истраживачко развојни пројекти у заштити природе, 2021.  год. - 

     

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

Истраживачко развојни пројекти у заштити природе 2021. и то: Истраживање лептирова 

на Делиблатској пешчари – за потребе ЈП „Војводинашуме“. 

 

Предметне услуге обухватају следеће: 

 Истраживање се спроводи на територији СРП „Делиблатска пешчара“, која је у  

      надлежности ЈП „Војводинашуме“; 

 Мониторинг се спроводи за период мај-децембар 2021. год; 

 Изабрана методологија истраживања мора бити прилагођена првенствено климатским, 

географским и антропогеним условима на одабраним локалитетима у оквиру СРП 

„Делиблатска пешчара“;  

 Истраживања обухватају дневна и ноћна истраживања;  

 Истраживања се односе на штетне и корисне лептире; 

 Потребно  је користити стандардне УТМ карте за представљање прецизне дистрибуције, 

распрострањења и картографију регистрованих врста;  

 Резултати ових обимних истраживања биће публиковани након неколико година 

перманентног мониторинга у форми међународне двојезичне монографије, квалитетних 

научних радова, публикација националног и међународног значаја или у виду стручних 

монографија и саопштења; 

 Резултати ових истраживања биће у наредних година публиковани а могу се користити и за 

објављивање научних радова, публикација националног и међународног значаја или у виду 

стручних монографија и саопштења; 

 Потребно је конкретизовати мере за очување врста након вишегодишњих истраживања и 

објављивања монографије која ће представљати и алат – детерминатор;  

 Потребно је идејно креирати едукативну мини збирку за потребе ЈП „Војводинашуме“ која 

ће се реализовати посебним пројектом;  

 Неопходан је рад на мониторингу са чуварима заштићених подручја, њихова доедукација, 

као и усавршавање и прилагођавање мониторинг образаца и начина праћења сходно 

реалним потребама; 

 Давање експертног мишљења у складу са потребама ЈП „Војводинашуме“; 

 Достављање Извештаја о истраживању из текуће године.  

Услови:  

 Понуђач мора да поседује следеће: 

 1) да има завршене докторске студије о заштити природе из неке од следећих области: 

биологија, геонаука, заштита животне средине, шумарство.  

2) да има најмање један објављени стручни рад који се бави истраживањем лептирова у 

заштићеним подручјима. 

 Доказе о захтеваним условима понуђач ће потврдити својом ИЗЈАВОМ о испуњењу тражених  

 услова, док ће одабрани понуђач доставити потребна документа – доказе у копијама. 



 

У поступку набавке услуга: Истраживачко развојни пројекти у заштити природе и то: 

Истраживање лептирова на Делиблатској пешчари – наручиоца ЈП „Војводинашуме“, 2021. 

год. 

 

као понуђач:  

 

______________________________________________________, са седиштем у  

 

_____________________, ул. _____________________________ бр. _____, дајем следећу: 

  

И З Ј А В У  

О  ЗАХТЕВАНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да за извршење услуга: 

Истраживачко развојни пројекти у заштити природе и то: Истраживање лептирова на 

Делиблатској пешчари наручиоца ЈП „Војводинашуме“, 2021. год. лице које ће вршити 

предметне услуге поседује тражено образовање: 

 

-  да има завршене докторске студије о заштити природе из области: биологија, геонаука, 

заштита животне средине, шумарство.  _____________________ (навести област). 

 

- да има објављени _____стручни рад (најамање један) који се бави истраживањем лептирова у  

                     (уписати број - количину) 

заштићеним подручјима.  

 

 

Такође, овом изјавом понуђач потврђује да је унапред упознат, да у случају да буде изабран као  

најповољнији у предметној набавци, мора поседовати: 

 

 дозволу за сакупљање и истраживање ентомофауне издату од стране Министарства заштите 

животне средине. 

 

 

 

Место: _______________                                                       __________________________  

                                                                      М.П.  

Датум: _______________                                                    потпис одговорног лица понуђача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рок извршења услуга: макс. 20.12.2021. 

 

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

 

Укупна цена ____________________ дин, без ПДВ-а. 

 

Укупна цена: ____________________ дин, са ПДВ-ом. 

 

Напомена:  

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

 

- у случају да понуду доставља физичко лице, обавезно навести своје основне податке: 

име и презиме, адресу, тек. рн. и назив банке којој рн. припада, као и статус лица: 

запослен, или незаспослен, или пенизонер. 

 

Услови за доделу уговора економски најповољнијој понуди:  

 

 Критеријум за доделу уговора је: цена  

- У случају да два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија вредноваће се 

понуда која има дужи рок плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, путем 

жреба. 

 

 У понуди  обавезно навести основне податке понуђача/фирме:  

- Назив, адресу, матични број, ПИБ, број текућег рачуна (са називом банке на коју се 

рачун односи), број телефона, електронску адресу, име и презиме одговорне особе 

(директора). 

 

Понуда треба да садржи укупну цену исказану са и без ПДВ-а, рок и начин плаћања. 

 

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:  

ЈП “Војводинашуме”, 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ, 

Понуда за набавку услуга: Истраживачко развојни пројекти у заштити природе 2021. и то: 

Истраживање лептирова на Делиблатској пешчари, или скенирано, потписано и оверено на 

свом меморандуму, путем мејла до 10.05.2021. год. до 15 часова, на мејл адресе: 

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