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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:  1316/1 

Датум: 01.11.2021. 

             

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 
 

- Документација, прегледи и услуге у складу са ЗЗОП-oм, 2021. год. –  

(за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а) 

 

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

Документација, прегледи и услуге у складу са ЗЗОП-oм, 2021. год. - за потребе Дирекције 

ЈП и „Ловотурс“-а 

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

Предметене услуге подразумевају следеће: 

 

Taбела I – Мерна места у Дирекцији ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева бр. 2, 

Петроварадин 

 

Р. бр. 

 

Назив услуге 

Јединица 

мере 

 

Количина 

Јединична 

цена дин. 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 

дин. 

(без ПДВ-а) 

1. Испитивање осветљености Мерно 

место 

55   

2. Испитивање микроклиме        

у летњем периоду 

Мерно 

место 

40   

3. Испитивање микроклиме        

у зимском периоду 

Мерно 

место 

40   

УКУПНО:  

 

Taбела II – Мерна места у Дирекцији Огранка предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“, 

Војводе Путника бр. 3, Нови Сад 

 

Р. бр. 

 

Назив услуге 

Јединица 

мере 

 

Количина 

Јединична 

цена дин. 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 

дин. 

(без ПДВ-а) 

1. Испитивање осветљености Мерно 

место 

10   

2. Испитивање микроклиме        

у летњем периоду 

Мерно 

место 

6   

3. Испитивање микроклиме        

у зимском периоду 

Мерно 

место 

6   

УКУПНО:  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ (табеле I + II) износи _____________ динара (без ПДВ-а), односно 

_____________ динара (са ПДВ-ом).  

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 
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Период вршења услуга: Током трајања уговора, у року од годину дана. 

 

Дoлазак до локација нарушиоца је урачунат у цену услуге. Након извршених прегледа 

извршилац је дужан да сачини стручни налаз са потврдом квалитета осветљености и 

микроклиме, и предлозима за отклањање евентуалних недостатака, за сваку ставку посебно. 

Извршилац услуга је дужан да после отклоњених недостатака поново изврши преглед и 

испитивање и о томе сачини и достави нови стручни налаз. 

 

Периодично испитивање услова радне околине се врши на основу Правилника о поступку 

прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање услова радне околине („Сл.гласник РС“, 

бр.94/06,108/06,114/14 и 102/15) 

 

Испитивање услова радне околине се врши у летњем и зимском периоду. 

 

У летњем периоду испитује се: 

1. Осветљеност  

2. Микроклима  

- температура ваздуха 

- релативна влажност ваздуха 

- брзина струјања ваздуха 

 

У зимском периоду испитује се: 

1. Микроклима  

- температура ваздуха 

- релативна влажност ваздуха 

- брзина струјања ваздуха 

 

Објекти у којима се врши испитивање: 

Дирекција ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева бр 2, Петроварадин, која се састоји од три 

објекта на истој локацији. 

Дирекција „Војводинашуме-Ловотурс“, Војводе Путника бр 3, Нови Сад 

 

Квалитет услуга: Понуђач треба да има важећу лиценцу за обављање послова испитивања 

услова радне околине, хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), 

микроклиме и осветљености, коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду. Фотокопију важеће лиценце 

доставља уз понуду. 

Рок и начин вршења услуге: Понуђач је дужан да изврши предметне услуге у року од ____ 

дана (најдуже 7 дана) од пријема  позива Наручиоца. 

Након извршених услуга, давалац услуга и овлашћени представник наручиоца обострано 

потписују записник (радни налог) о извршеним услугама, што је основ за оверу фактуре. 

Услови и начин плаћања: Наручилац ће плаћање за извршене услуге извршити уплатом на 

рачун понуђача у року од ______ дана (минимално 15, а максимално 45 дана), од дана пријема 

уредно испостављане фактуре за плаћање.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин 

 
 

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 

 
 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Статус лица - за  физичка лица (запослен, 

незапослен или пензионер – унети податак) 
 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

а) САМОСТАЛНО  

 

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача (за које је потребно умножити овај образац за сваког 

учесника у понуди). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је ____  дана (најмање 30) од дана отварања понуде. 

 

Напомена: Понуђач  податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се 

сматрају и обрасцем понуде. 
 
 

         Датум                                                    Понуђач 

     М. П.  

_____________________________           _____________________________ 
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Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена. 
 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће 

одабрана понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога 

идентичне, путем жреба. 

 

Вашу потписану и оверену понуду, као и фотокопију важеће лиценце за обављање послова 

испитивања услова радне околине, хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих 

зрачења), микроклиме и осветљености, коју издаје Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања - Управа за безбедност и здравље на раду, нам доставите лично, 

или поштом на адресу:  

ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом: 

 

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку услуга: 

Документација, прегледи и услуге у складу са ЗЗОП-oм 2021. год. - 

(за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а) 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до уторка 16.11.2021. године до 10 сати, на 

мејл адресу: sinisa@vojvodinasume.rs 

 

Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/431-144  

(понедељак – петак, од 7,00 до 15,00 сати). 

 

Особе за контакт: 

Предраг Тасић и Синишa Цвјетковић 

 

mailto:sinisa@vojvodinasume.rs

