ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139
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: 594/1
Датум: 16.05.2022.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:

- Мониторинг јеленске дивљачи на подручју Доњег Срема:
Ловиште "Купиник" и суседна ловишта ловачких удружења, 2022. год. Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду, за набавку услуга:
Мониторинг јеленске дивљачи на подручју Доњег Срема: Ловиште "Купиник" и суседна
ловишта ловачких удружења, 2022. год.
Набавка није обликована по партијама.
ПРЕДМЕТ набавке је: Мониторинг популације јеленске дивљачи на подручју “Доњег
Срема“- СРП “Обедска бара“, ловишта посебне намене “Посавско ловиште Купиник“ и
ловишта Л.У. која се граниче са ловиштем „Посавско ловиште Купиник“, 2022. год.“
Предметне услуге обухватају: мониторинг и утврђивање присутности популације обичног
јелена (Цервус елпахус Л.) у ловиштима ловачких удружења на подручју “Доњег Срема“ која
се граниче са “Посавским ловиштем Купиник“, затим на подручју СРП “Обедска бара“ и у
самом ловишту посебне намене - “Посавско ловиште Купиник“.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОВИШТУ “ Посавско ловиште Купиник“
1. Назив и број акта о установљавању ловишта и број јавног гласила у којем је објављен
акт о установљавању ловишта.
„Посавско ловиште Купиник“ је установнљено на повшинама шума,земљишта и вода
територије општине Пећинци укупне површине ловишта износи 8.740,95ха. Установљено је
решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 104324-517/2011-05 од 24. Јануара 2012. године, објављено у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине” број 1 од 25. јануара 2012. године.
1.1 Решење о давању ловишта на газдовање
ЈП “Војводинашуме” Петроварадин газдује “Посавским ловиштем Купиник” преко дела
предузећа ШГ „Сремска Митровица“- РЈ „Купиново“ која као директан корисник ловишта, а
по основу решења Даваоца ловишта број:104-324-517/2011-05 од 24.01.2012. године.
1

1.2 Уговор о давању ловишта на газдовање
Предмет овог уговора је утврђивање права и обавеза уговорних страна у условима газдовања
ловиштем“Посавско ловиште Купиник“, а по основу решења даваоца ловишта број: 104-324517/2011-05 од 24.01.2012. године. Ловиште из претходног става даје се на газдовање на
период од 20 година.
2. Назив ловног подручја у коме се ловиште налази:
Ловно подручје: ''Јужносремско ловно подручје''
1. Врста/тип ловишта




у погледу коришћења простора отвореног и ограђеног типа;
у погледу намене ловиште посебне намене;
у погледу надморске висине и конфигурације терена :равничарско ловиште;

2. Укупна површина ловишта
Укупна површина ловишта ''Посавско ловиште Купиново'' износи 8.740,95 ха и то:
 Отворени део ловишта 7.453,91 ха
 Ограђени део ловишта 1.017,04 ха
3. Процењена почетна бројна стања гајених врста дивљачи
У члану 2. Уговора о давању ловишта ''Посавско ловиште Купиник'' на газдовање број
104-324-517/ 2011-05 од 24.01.2012. године, уговорне стране констатују ловостајем
заштићене врсте дивљачи у ловишту које се даје на газдовање на дан закључења
уговора.
Врста дивљачи
Срнећа дивљач
Срндаћ
Срна
Лане
Дивља свиња
Вепар
Крмача
Назимад
Зец

Бројно стање матичних
фондова дивљачи
по уговору од 2012. год.
200 јединки
80 јединки
85 јединки
35 јединки
80 јединки
17 јединки
17 јединка
46 јединки
25 јединке

4. Задатак и циљ мониторинга јеленске дивљачи
Задатак мониторинга је да се утврди бројно стање јеленске дивљачи у ловишту
“Посавско ловиште Купиник“ којим газдује ЈП “Војводинашуме“.
У сарадњи са запосленима у Сектору за ловство и рибарство ШГ „Сремска
Митровица“, потребно је извршти мониторинг комплетне површине ловишта
“Посавско ловиште Купиник“ и најпрецизније могуће утврдити бројно стање јеленске
дивљачи - према полу и старости.
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Задатак мониторинга је да се утврди бројно стање јеленске дивљачи и на подручју
ловишта других корисника које су чланице Ловачког савеза Војводине, а која се
граниче, односно непосредно наслањају на северну, западну и источну границу
ловишта “Посавско ловиште Купиник“.
Потребно је извршити мониторинг јеленске дивљачи у ловиштима чији су корисници
ловачка удружења - чланице Ловачког савеза Војводине и Ловачког савеза Србије,
према следећем:


Ловиште "Обедска бара": Северном, источном и западном границом ловиште
“Посавско ловиште Купиник“се граничи са ловиштем "Обедска бара", којим газдује
Ловачко удружење "Обедска бара" из Пећинаца;



Ловиште "Орлача" и ловиште "Посавина"- Обреновац: Јужну границу ловишта
„Посавско ловиште Купиник“ према Мачви чини средина тока реке Саве, која уз
насељену мачванску обалу представља непрелазан мост за многе врсте дивљачи, а
која истовремено представља и границу са ловиштима „Орлача" и "Посавина"Обреновац.

Циљ мониторинга је да се по утврђивању бројног стања јеленске дивљачи у ловишту посебне
намене “ Посавско ловиште Купиново“, СРП “Обедска бара“ и у ловиштима чији су
корисници ловачка удружења, добију подаци о реалном бројном стању јеленске дивљачи на
читавом подручју „Доњег Срема“.
Напомена: Средњорочном стратегијом развоја ловства у ЈП “Војводинашуме“ донетом 2016.
године, у периоду до 2023. године предвиђено је насељавање јеленске дивљачи у ловишту
посебне намене “Посавско ловиште Купиново“.

3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:
Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин
у поступку набавке услуга: Мониторинг јеленске дивљачи на подручју Доњег Срема:
Ловиште "Купиник" и суседна ловишта ловачких удружења, 2022. год.
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-мејл):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Статус лица (за физичка лица)
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).
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.
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ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Предмет набавке: Мониторинг популације јеленске дивљачи на подручју “Доњег Срема“СРП “Обедска бара“, ловишта посебне намене“Посавско ловиште Купиник“ и ловишта
Л.У. која се граниче са ловиштем „Посавско ловиште Купиник“, 2022. год.“
Укупна цена услуга/ком: _________________ дин, без ПДВ-а.
Укупна цена услуга /ком: _________________ дин, са ПДВ-ом.
Понуђач уписује укупно понуђену цену услуга.
Понуђач: 1) јесте 2) није у систему ПДВ-а. (заокружити)
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а.
Уколико је понуђач физичко лице - исказује цену, односно понуду, само без ПДВ-а.
Рок и начин плаћања: у року од ______ дана (мин 15, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре
за извршене услуге.
Рок извршења услуга: макс. 30 дана од дана закључења уговора.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је: _____ дана (најмање 30 дана) од дана отварања 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:
1) са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне,
2) путем жреба.

Вашу потписану и оверену понуду (из приложеног обрасца) нам доставите лично, или
поштом на адресу:
ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом:
НЕ ОТВАРАТИ!
Понуда за набавку услуга:
- Мониторинг јеленске дивљачи на подручју Доњег Срема:
Ловиште "Купиник" и суседна ловишта ловачких удружења, 2022. год. или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до 06.06.2022. год. до 13 сати,
на и-мејл адресу: sminic@vojvodinasume.rs
За све додатне информације се можете обратити путем наведене и-мејл адресе, писаним
путем.
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