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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:  1580/1 

Датум: 15.12.2021. 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 

 

- Штампање рекламног материјала 2021. год. –  

                                                 (за потребе Дирекције ЈП) 

 

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

Штампање рекламног материјала 2021. година (за потребе Дирекције ЈП). 

 

Предметне услуге су потребне, према следећој спецификацији: 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Количина 

(ком) 

Јединична 

цена у 

динарима 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена  у 

динарима  

(без ПДВ-а) 

1. 

Припрема за штампу и 

штампање: 

ДОЗВОЛА ЗА 

ПРИВРЕДНИ 

РИБОЛОВ 

180 ком   

2. 

Припрема за штампу и 

штампање: 

ОБРАЗАЦ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ УЛОВА 

ПРИВРЕДНОГ РИБАРА 

180 ком   

3. 

Припрема за штампу и 

штампање: 

ОБРАЗАЦ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ УЛОВА 

РЕКРЕАТИВНОГ 

РИБОЛОВЦА 

5.000 ком   

                                        УКУПНО: 

 

 

 

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. 
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Техничке карактеристике предметних услуга: 

 

1. ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ:  

ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ 

 

Опис услуга: 

 

Изглед обрасца дозволе за привредни риболов Д - 1  

Образац дозволе за привредни риболов Д - 1: серијски број дозволе, простор за холограмску 

заштиту, текст: "Република Србија", назив рибарског подручја, назив корисника рибарског 

подручја, назив реке и км речног тока, текст: "Дозвола за привредни риболов за _____ годину", 

датум издавања дозволе, број уговора, име и презиме, место и адресу пребивалишта 

привредног рибара, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), место за фотографију 

привредног рибара величине 30 x 35 мм, број у регистру привредних рибара, простор за печат 

корисника и потпис одговорног лица.Образац Д-1 је из става 2. овог члана величине 98 x 68 

мм, одштампан је црним словима на тврдој хартији беле боје. 

 

 

2. ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ: 

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ УЛОВА ПРИВРЕДНОГ РИБАРА 

 

Опис услуга:  

 

Изглед обрасца евиденције улова привредног рибара Е – 2 

Образац Е - 2 има облик књиге са повезом димензија 7,5 x 10,5 цм и садржи:  

 

1) на првој страни: текст „Република Србија”, место за уписивање назива корисника рибарског 

подручја, текст „Образац евиденције улова привредног рибара” и годину за коју је издат;  

2) на другој страни: место за уписивање имена и презимена привредног рибара, адресу 

пребивалишта привредног рибара, ЈМБГ привредног рибара и серијски број дозволе за 

привредни риболов;  

3) на унутрашњој страни: табелу за евиденцију дневног улова која садржи: датум, врсту рибе и 

кг/комада рибе;  

4) на последњој страни, простор за белешке привредног рибара. Укупан број листова 16 = 

предње и задње корице + 28 страна. 

 

3. ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ: 

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ УЛОВА РЕКРЕАТИВНОГ РИБОЛОВЦА 

 

Опис услуга:  

 

Изглед обрасца евиденције улова риболоваца Е – 1 

Образац Е - 1 чији број унутрашњих страна не може бити мањи од 12 страна, има облик књиге 

са повезом димензија 7,5 x 10,5 цм и садржи:  

1) на страни: текст „Република Србија”, место за уписивање назива корисника рибарског 

подручја, текст „Образац евиденције улова рекреативног риболовца” и годину за коју је издат;  

2) на страни 2: места за уписивање имена и презимена риболовца, адресе пребивалишта 

риболовца, ЈМБГ риболовца и серијског броја дозволе за рекреативни риболов;  

3) на унутрашњим странама, табелу за евиденцију дневног улова која садржи: датум, назив 

риболовне воде, врсту рибе, кг/комада рибе и потпис рибочувара;  

4) на четири стране, табела евиденције годишњег улова која садржи: назив риболовне воде, 

врсту рибе и кг/комада рибе у које се уписују сабрани подаци из евиденције дневног улова за 

сваку риболовну воду, по рибљим врстама;  

5) на последњој страни, простор за белешке риболовца. 

 

Укупан број листова 10 = предње и задње корице + 16 страна (12 страна дневног и 4 стране 

годишњег улова). 5.000 ком   
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Понуда треба да садржи јединичну и укупну цену исказану са и без ПДВ-а, рок и начин 

плаћања, рок испоруке.  

 

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. 

 

Рок испоруке: ______ дана  (мин 15, макс. 60 дана) од дана доставе наруџбенице. 

 

Место испоруке треба да буде на паритету фцо: ЈП „Војводинашуме“, 21131 Петроварадин: 

Прерадовићева 2. 

 

Рок и начин плаћања:  

Одложено вирманско плаћање у року од _____ дана (мин. 30 дана, макс. 45 дана) од дана 

испоруке добара.  

 

Квалитет услуга:  

Квалитет пружања услуга мора у потпуности да одговара стандардима, прописима и 

правилима струке за ту врсту услуге и захтевима Наручиоца услуга. Понуђач је у обавези да у 

року од најдуже 60 минута по пријави рекламације на квалитет извршене услуге отклони 

разлоге рекламације. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ       

 

Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин, у поступку набавке услуга:  

Штампање рекламног материјала, 2021. год – (за потребе Дирекције ЈП) 

 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-мејл): 

 
 

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: 

- Штампање рекламног материјала, 2021. год – 

                                                           (за потребе Дирекције ЈП) 

 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем маил-а до среде 22.12.2021. год. до 12 сати, на  

е-маил:  

mvelojic@vojvodinasume.rs i natasa.miric@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). 

 

Особа за контакт: 

Миљан Велојић 
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