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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: 249/1   

Датум: 23.02.2022. 

             

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 
 

- Граверски и печаторезачки производи, 2022. год. –  

 

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

Граверски и печаторезачки производи, 2022. год.  

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

  

 

 

Наручилац је сопственим премером специфицирао потребна добра и количине следећом 

табелом: 

Р.бр. Врста и назив добра 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Печат ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, округлог облика 

пречника 60 mm 

ком. 3 

  

2. 

Печат Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин, округлог облика 

пречника 60 mm 

ком. 3 

  

3. 

Печат Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Турист“ 

Петроварадин, округлог облика 

пречника 60 mm 

ком. 1 

  

4. 

Печат ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, округлог облика 

пречника 25 mm 

ком. 3 

  

5. 

Печат Огранка презузећа 

„Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин, округлог облика 

пречника 25 mm 

ком. 5 

  

6. 

Печат Огранка презузећа 

„Војводинашуме-Турист“ 

Петроварадин, округлог облика 

пречника 25 mm 

ком. 2 

  

7. 

Штамбиљ ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, за улазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне 

величине, са водоравно исписаним 

текстом 

ком. 1 
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8. 

Штамбиљ ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, за излазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне 

величине, са водоравно исписаним 

текстом 

ком. 1 

  

9. 

Штамбиљ ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, правоугаоног 

облика, стандардне величине, са 

водоравно исписаним текстом 

ком. 1 

  

10. 

Штамбиљ Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин, за улазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне 

величине, са водоравно исписаним 

текстом 

ком. 1 

  

11. 

Штамбиљ Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин, за излазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне 

величине, са водоравно исписаним 

текстом 

ком. 1 

  

12. 

Штамбиљ Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин, правоугаоног 

облика, стандардне величине, са 

водоравно исписаним текстом 

ком. 1 

  

13. 

Штамбиљ Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Турист“ 

Петроварадин, за улазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне 

величине, са водоравно исписаним 

текстом 

ком. 1 

  

14. 

Штамбиљ Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Турист“ 

Петроварадин, за излазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне 

величине, са водоравно исписаним 

текстом 

ком. 1 

  

15. 

Штамбиљ Огранка предузећа 

„Војводинашуме-Турист“ 

Петроварадин, правоугаоног 

облика, стандардне величине, са 

водоравно исписаним текстом 

ком. 1 

  

УКУПНО:  

 

 

УКУПНА ЦЕНА износи: ____________________________ динара (без ПДВ-а), односно 

_______________________________ динара (са ПДВ-ом).  

 

 

 

 

 

 

 



Страница 3 oд 7 

 

Опис предметних добара: 

 

1. Печат (редни бр. 1) ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин је округлог облика пречника 60 

mm 

Садржина печата: 

- Република Србија 

- Аутономна покрајина Војводина 

- Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин 

- Петроварадин 

- У средини печата је мали грб Републике Србије  

Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком и 

русинском језику.  

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије. 

У спољном кругу печата исписује се Република Србија. 

У првом следећем кругу испод назива Републике Србије исписује се Аутономна покрајина 

Војводина. 

У следећем унутрашњем кругу исписује се Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин. 

Седишта Петроварадин исписује се у дну печата. 

Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад грба 

Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањина-националних заједница 

исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем. 

Предузећа има три печата. 

Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром I до III, која се ставља 

између малог грба Републике Србије и седишта Предузећа. 

 

2. Печат (редни бр. 2) Oгранка предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин је 

округлог облика пречника 60 mm 

Садржина печата: 

- Република Србија 

- Аутономна покрајина Војводина 

- Јавно предузеће ,,Војводинашуме“ Петроварадин 

- ,,Војводинашуме-Ловотурс“ 

- Петроварадин 

- У средини печата је мали грб Републике Србије 

Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком и 

русинском језику.  

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије. 

У спољном кругу печата исписује се Република Србија. 

У првом следећем кругу испод назива Републике Србије исписује се Аутономна покрајина 

Војводина. 

У следећем унутрашњем кругу исписује се Јавно предузеће ,,Војводинашуме“ Петроварадин. 

У следећем унутрашњем кругу исписује се ,,Војводинашуме-Ловотурс“. 

Седишта Петроварадин исписује се у дну печата. 

Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад грба 

Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањина-националних заједница 

исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем. 

Огранак Предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ има три печата. 

Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром I до III, која се ставља 

између малог грба Републике Србије и седишта огранка Предузећа. 

 

3. Печат (редни бр. 3) Огранка предузећа Туристичка агенција „Војводинашуме-Турист“ 

Петроварадин је округлог облика пречника 60 mm 

Садржина печата: 

- Република Србија 

- Аутономна покрајина Војводина 

- Јавно предузеће ,,Војводинашуме“ Петроварадин 
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- Туристичка агенција ,,Војводинашуме-турист“ 

- Петроварадин 

- У средини печата је мали грб Републике Србије  

Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком и 

русинском језику.  

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије. 

У спољном кругу печата исписује се Република Србија. 

У првом следећем кругу испод назива Републике Србије исписује се Аутономна покрајина 

Војводина. 

У следећем унутрашњем кругу исписује се Јавно предузеће ,,Војводинашуме“ Петроварадин. 

У следећем унутрашњем кругу исписује се Туристичка агенција ,,Војводинашуме-турист“ 

Седишта Петроварадин исписује се у дну печата. 

Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад грба 

Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањина-националних заједница 

исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем. 

Огранак Предузећа Туристичка агенција „Војводинашуме-турист“ Петроварадин има један 

печат. 

 

4. Печат (редни бр. 4)  ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин округлог облика пречника 25 

mm, у чијој је средини је мали грб Републике Србије. 

Текст малог печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије 

и то на српском језику, ћириличким писмом и то: 

- Република Србија 

- Аутономна покрајина Војводина 

- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин 

- Петроварадин 

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин има три мала печата. 

Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром I до III, која се ставља 

између малог грба Републике Србије и седишта Предузећа. 

 

5. Печат (редни бр. 5)  Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

округлог облика пречника 25 mm, у чијој је средини је мали грб Републике Србије. 

Текст малог печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије 

и то на српском језику, ћириличким писмом и то: 

- Република Србија 

- Аутономна покрајина Војводина 

- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин 

- „Војводинашуме-Ловотурс“ 

- Петроварадин 

Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ има пет малих печата. 

Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром I до V, која се ставља 

између малог грба Републике Србије и седишта Предузећа. 

 

6. Печат (редни бр. 6) Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ Петроварадин 

округлог облика пречника 25 mm, у чијој је средини је мали грб Републике Србије. 

Текст малог печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије 

и то на српском језику, ћириличким писмом и то: 

- Република Србија 

- Аутономна покрајина Војводина 

- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин 

- „Војводинашуме-Турист“ 

- Петроварадин 

Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ има два мала печата. 

Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром I до II, која се ставља 

између малог грба Републике Србије и седишта Предузећа 
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7. Штамбиљ (редни бр. 7) ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за улазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним текстом: 

- Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин 

- ПРИМЉЕНО: 

- Организациона јединица, број, прилог, вредност 

- И остављени празан простор за упис потребних података 

 

8. Штамбиљ (редни бр. 8) ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за излазну пошту, 

правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним текстом: 

- Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин 

- Број, дана 

 

9. Штамбиљ (редни бр. 9) ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, правоугаоног облика, 

стандардне величине, са водоравно исписаним текстом: 

- Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин 

 

10. Штамбиљ (редни бр. 10) Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

за улазну пошту, правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним 

текстом: 

- Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

- ПРИМЉЕНО: 

- Организациона јединица, број, прилог, вредност 

- И остављени празан простор за упис потребних података 

 

11. Штамбиљ (редни бр. 11) Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

за излазну пошту, правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним 

текстом: 

- Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

- Број, дана 

 

12. Штамбиљ (редни бр. 12) Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин, 

правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним текстом: 

- Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

 

13. Штамбиљ (редни бр. 13) Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ Петроварадин за 

улазну пошту, правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним 

текстом: 

- Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ Петроварадин 

- ПРИМЉЕНО: 

- Организациона јединица, број, прилог, вредност 

- И остављени празан простор за упис потребних података 

 

14. Штамбиљ (редни бр. 14) Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин 

за излазну пошту, правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним 

текстом: 

- Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ Петроварадин 

- Број, дана 

 

15. Штамбиљ (редни бр. 15) Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ Петроварадин, 

правоугаоног облика, стандардне величине, са водоравно исписаним текстом: 

- Огранак предузећа „Војводинашуме-Турист“ Петроварадин 
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Рок за израду предметних добара: Предметна добра понуђач ће израдити у року од _____ 

дана (максимално 10 радних дана), од дана поруџбине наручиоца. 

Рок и начин плаћања: Одложено вирманско плаћање у року од ____ дана (минимално 5 дана, 

максимално 45 дана) од дана испостављања фактуре. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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-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). 
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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.  

_____________________________           _____________________________ 

 

 

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. 

 

 

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

 

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку добара: 

Граверски и печаторезачки производи, 2022. год. - 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до среде 02.03.2022. године до 10 сати, на e-

mail: 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). 

 

Особа за контакт: 

Синиша Цвјетковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


