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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: 1315/1  

Датум: 02.11.2021. 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

      ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 
 

- Преглед (и мерење) електро и громобранских инсталација; мерење отпора 

уземљења и мерење микроклиме у објектима  2021. год. –  

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

 

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

Преглед (и мерење) електро и громобранских инсталација; мерење отпора уземљења и 

мерење  микроклиме у објектима 2021. год. - за потребе Дирекције ЈП и „Војводинашуме-

Ловотурс“-а 

 

Предметне услуге су потребне, према следећој спецификацији: 

Табела I (Дирекција ЈП) 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Количина 

 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

(по 

комаду/по 

mm/ по 

радном 

сату) 

Јединична 

цена дин. са  

ПДВ-ом 

(по 

комаду/по 

mm/ по 

радном 

сату) 

 

 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

1. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација 

Петроврадин објекат 

1. Дирекције ЈП,  

450 m²  
32 просторије 

1 комад     

2. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација 

Петроварадин,објекат 

гараже, 40 m²,  
1 просторија 

1 комад     

3. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација 

Петроврадин 

објекат 2. Дирекције 

ЈП, 420 m²,  
18 просторија 

1 комад     
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4. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација 

Петроврадин објекат 

Војводинашуме-

Турист 180 m²,  
8 просторија 

1 комад     

5. 

Преглед  громобрана 

у Петроварадину, 

Прерадовићева 2 

објекат 1. дирекција 

ЈП, 450 m² 

11 mm     

6. 

Преглед  громобрана 

у Петроварадину, 

Прерадовићева 2 

објекат 2. дирекција 

ЈП, 420 m² 

4 mm     

7. 

Преглед  громобрана 

у Петроварадину, 

Прерадовићева 2 

објекат 

Војводинашуме-

Турист, 180 m² 

6 mm     

8. 

Рад сервисера 

15 

радних 

сати 

    

УКУПНО:   

 

 

 

Табела II (ОП „Војводинашуме-Ловотурс“) 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Количина 

 

Јединична 

цена дин. 

без ПДВ-а 

(по 

комаду/по 

mm/ по 

радном 

сату) 

Јединична 

цена дин. 

са  ПДВ-ом 

(по 

комаду/по 

mm/ по 

радном 

сату) 

 

 

Укупна 

цена дин. 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

цена дин. 

са ПДВ-ом 

 

 

 

1. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Нови Сад 

објекат Дирекција 

Војводинашуме-

Ловотурс 115 m²,  
9 просторија 

1 комад 

    

 

 

 

2. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Каћка шума 

Каћ, објекат 

хладњача, 260 m²,  
12 просторија 

1 комад 
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3. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Каћка шума 

Каћ, објекат ловачка 

кућа, 250 m²,  
18 просторија 

1 комад 

    

 

 

  4. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Каћка шума 

Каћ објекат магацин, 

50 m², 6 просторија 

1 комад 

    

 

 

 

5. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Каћка шума 

Каћ, кућа 

ловочувара, 40 m², 4 

просторије 

1 комад 

    

 

 

 

6. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Камариште 

Каравуково,објекат 

ловачка кућа, 280 m², 
26 просторија 

1 комад 

    

 

 

 

7. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Камариште 

Каравуково, објекат 

магацин, 100 m², 5 

просторија 

1 комад 

    

 

 

 

8. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Камариште 

Каравуково, кућа за 

госте, 100 m², 7 

просторија 

1 комад 

    

 

 

 

9. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Камариште 

Каравуково, 

хидрофорска кућица, 

4 m², 1 просторија 

1 комад 

    

 

 

 

10. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Камариште 

Каравуково, кућа 

ловочувара 100 m², 6 

просторија 

 

1 комад 
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11. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, објекат ловачка 

кућа, 140 m², 9 

просторија 

1 комад 

    

 

 

 

12. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, објекат 

батеријска хала, 875 

m², 2 просторије, 120 

кавеза 

1 комад 

    

 

 

13. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, надстрешница, 

42 m², 1 просторија 

1 комад 

    

 

 

14. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, гаража, 180 m², 
1 просторија 

1 комад 

    

 

 

 

15. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, расхладно 

постројење,88 m², 6 

просторија 

1 комад 

    

 

 

 

16. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, инкубаторска 

станица,400 m², 6 

просторија,10 

инкубатора 

1 комад 

    

 

 

 

17. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, објекат менза са 

канцеларијом, 165 

m², 8 просторија 

1 комад 

    

 

 

 

18. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, складиште за 

гајбе, 132 m², 1 

просторија 

1 комад 

    



Страница 5 oд 8 
 

 

 

 

19. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, агрегатска 

кућица,57 m², 1 

просторија 

 

 

 

1 комад 

    

 

 

 

20. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, хидрофорска 

кућица, 20 m², 1 

просторија 

1 комад 

    

 

 

 

21. 

Преглед и 

испитивање 

електроинсталације 

локација Ристовача 

Бач, објекти за узгој 

фазанских пилића,  

цца 1000 m² 

4 комада 

    

 

22. 

Преглед  громобрана 

у Каћу, Каћка шума, 

објекат хладњача, 

260 m² 

4 mm 

    

 

23. 

Преглед  громобрана 

у Каћу, Каћка шума, 

објекат ловачка кућа, 

250 m² 

6 mm 

    

 

24. 

Преглед  громобрана 

у Каћу, Каћка шума, 

објекат магацин, 50 

m² 

4 mm 

    

 

25. 

Преглед  громобрана 

у Камаришту, 

Каравуково, објекат 

ловачка кућа, 280 m² 

4 mm 

    

 

26. 

Преглед  громобрана 

у Ристовачи, Бач, 

објекат складиште 

боца ТНГ, 40 m² 

3 mm 

    

 

27. 

Преглед  громобрана 

у Ристовачи, Бач, 

објекат 

трафостаница 

1 mm 

    

 

 

28. 

Преглед громобрана 

у Ристовачи Бач, 

хватаљка са раним 

стартовањем 60 μsec 

на висини 11 m  

2 mm 

    

 

 

29. 

Преглед громобрана 

у Ристовачи Бач, 

хватаљка са раним 

стартовањем 60 

μсец. на висини 12 m 

 

2 mm 
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30. 

Преглед  громобрана 

у Ристовачи, Бач, 

објекат батеријска 

хала 

 

6 mm 

    

 

31. 

Преглед  громобрана 

у Ристовачи, Бач, 

објекат ловачка кућа 

4 mm 

    

32. 

Рад сервисера 

15 радних 

сати 

    

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. 

 

Период вршења услуга: Током трајања уговора, у року од годину дана. 

 

Место врсшења услуга:  

1. Просторије Дирекције ЈП  

            - Прерадовићева 2, Петроварадин 

2. Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“: 

            - Дирекција Огранка предузећа, Војводе Путника бр. 3, Нови Сад 

- РЈ „Каћка шума“, Стари Каћки пут б.б. Каћ 

- Ловиште „Камариште“, Камариште б.б. Каравуково 

- Фазанерија „Ристовача“, Ристовача б.б. Бач 

 

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. 

Понуђач је у обавези да изда сву потребну документацију о извршеним прегледима и 

мерењима. 

Квалитет извршене услуге мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке за 

ту врсту услуге и захтевима Наручиоца.  

 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следећи 

услов:   
Да има важећи сертификат о акредитацији контролног тела зa пословe контролисањa, 

eлектричнe и громобранскe инсталациje, премa захтевимa стандардa SRPS ISO/IEC 

17020:2012 који је издало Акредитационо тело Србије. Фотокопију истог доставља уз 

понуду. 

 

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

рачун понуђача у року од ______ дана (минимално 30, а максимално 45 дана), од дана пријема 

уредно испостављане фактуре за плаћање.  
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У понуди  обавезно навести основне податке понуђача/фирме:  

 

        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-маил): 

 
 

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 ____ (најмање 30) дана 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 нам доставите лично, или поштом на адресу:  

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

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку услуга: 

- Преглед (и мерење) електро и громобранских инсталација; мерење отпора 

уземљења и мерење  микроклиме у објектима  2021. год. –  

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

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до среде 17.11.2021. год. до 10 сати, на мејл 

адресу: sinisа@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 Синиша Цвјетковић 

 


