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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: 1017/1 

Датум: 24.08.2022. 

  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

      ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 

 

- Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту "Купиник", 2022. год.  - 

 

 

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

Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту "Посавско ловиште 

Купиник", 2022. год. 

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГА, КВАЛИТЕТ 

УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА          

 

 

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 104-

324-517/2011-05 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. 

 

1.2 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: 104-324-

517/2011-05 од 24.01.2012. године. Ловиште из претходног става даје се на газдовање на 

период од 20 година. 
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Захтевани квалитет извршења услуга  

 

Програм насељавања јеленске дивљачи у ловишту „Купиник“, 2022.године, се израђује у 

циљу реализације насељавања обичног јелена (Cervus elaphus L.) у ловиште посебне намене 

„Купиник“. 

 

Наручилац захтева да Програм насељавања јеленске дивљачи у ловишту „Купиник“, 2022. год. 

буде израђен у складу са Ловном основом ловишта „Купиник“, издата на период од 

01.04.2014. до 31.03.2024. године, Правилником о садржини и начину израде планских 

докумената у ловству („Службени гласник РС“, бр. 9/12), Законом о дивљачи и ловству (“Сл. 

гласник РС”, бр. 18/2010, 95/2018-др. закон), Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), као и у складу са осталим припадајућим 

законским и подзаконским актима.  

 

Под припадајућим законским и подзаконским прописима се сматрају сви позитивни, односно 

важећи прописи који регулишу и односи се на област која је у вези са предметом ове јавне 

набакве. 

 

Напомена: Понуђач је у дужан да обезбеди да Програм насељавања јеленске дивљачи у 

ловишту „Купиник“ израђује стручно лице које поседује одговарајућу лиценцу за израду 

планских докумената.  

 

Наручилац (Наручилац услуга) је у обавези да Понуђачу (Извршиоцу услуга) обезбеди 

потребна планска документа којима исти располаже а која се Понуђачу укажу као неопходна и 

једино меродавна у смислу поузадности податка приликом израде захтеваног Програма. 

Комуникација поводом доставе потребне документације се може вршити, ради ефикасности у 

извршењу услуге, електронским путем, уз обавезу да Понуђач јасно образложи захтев за 

доставу одређеног акта и др. документације.  

 

Наручилац ће одредити стручно лице које ће бити задужено за доставу (уз писмени допис) 

захтеване документацију по захтеву/има Понуђача. 

 

Рок и динамика извршења услуга 

 

Рок за (коначно) извршење услуга Израде програма насељавања јеленске дивљачи у  

ловишту „Посавко ловиште Купиник“ је до 12.12.2022.  

 

Понуђачу (Извршиоцу услуга) се унапред указује да се под захтеваним роком урачунава и 

сматра услуга израде Програма према следећеим фазама: 

 

1. Понуђач (Извршилац услуга)  је у обавези да Програм насељавања јеленске дивљачи у  

ловишту „Посавко ловиште Купиник“ (у даљем тексту: Програм) изради у року до 21.10.2022. 

при чему је Понуђач дужан да Наручиоцу услуга достави примерак израђеног Програма 

насељавања јеленске дивљачи у ловишту „Купиник“, ради увида и провере.  

 

2. Након што Наручилац услуга од Извршиоца услуга преузме примерак израђеног  

Програма, дужан је да исти прегледа и укаже Извршиоцу услуга на све евентуалне недостатке, 

које уочи приликом провере. Евентуалне примедбе од стране Наручиоца услуга на квалитет 

израђеног Програма, морају бити сачињене у писаној форми и достављене Понуђачу 

(Извршиоцу услуга) у року од 5 дана од преузимања Програма. 
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3. Уколико Наручилац  услуга утврди да нема основа за примедбе на достављени Програм  

већ констатује да Порограм не садржи мањкавости и недостатке, Програм се од стране 

Наручиоца услуга даље доставља на мишљење Покрајинском заводу за заштиту природе, као 

и на сагласност Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

Сектору за ловство и аквакултуру. 

 

4. Током разматрања достављеног Програма од стране претходно наведених надлежног 

Завода и секретаријара, односно сектора, Извршиоцу услуга се унапред указује да је дужан да 

поступи према свим евентуалним примедбама које евентуално буду упућене поводом 

достављене садржине Програма и које ће Извршиоцу услуга бити достављене писменим путем 

стране представника Наручиоца, а само изузетно непосредно - усменим путем, услед 

оправдане хитности и/или занемарљивих корекција.  

 

Даном прибављања позитивног мишљења Покрајинског завода за заштиту природе и 

салгасности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

Сектора за аквакултуру, сматраће се коначним за извршење услуга Израде програма  

насељавања јеленске дивљачи у ловишту „Посавско ловиште Купиник“. 

 

Поводом претходно дефинисане динамике извршења услуга, Наручилац услуга унапред 

указује Извршиоцу услуга које све претходне радње које је у обавези исти предузети и које се 

све етапе подразумевају под целокупним роком реализације услуга Израде програма 

насељавања јеленске дивљачи у ловишту „Посавско ловиште Купиник“.  

   

 

Услови:  

 

Понуђач мора да обезбеди следеће: 

- Да ће у извршењу предметних услуга, поред стручних лица шумарске и биолошке струке, 

бити ангажовано и минимално једно лице које поседује Лиценцу за израду планских 

докумената (са ознаком 1*), коју издаје Ловачка комора Србије, учествовати извршењу 

предметних услуга. 

   

 Доказ о захтеваним условима понуђач ће потврдити својом ИЗЈАВОМ о испуњењу тражених  

 услова. 

 

 

Напомена: Право учешћа у овом поступку набавке имају искључиво понуђачи који су 

регистровани код Агенције за привредне регистре за делатност у оквиру које могу 

извршити услуге које су предмет овог позива, што се доказује достављањем извода о 

регистрацији.  

 

Извршење предметних услуга подразумева стручно и професионално обављање истих  од 

стране кадровски оспособљених лица, те ће понуђач као доказ да располаже потребним 

образовним стручним кадром доставити ИЗЈАВУ којом се потврђују захтевани услови, 

према следећем:   
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У поступку набавке услуга: Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту 

"Купиник", 2022. год 

 

као заступник понуђача:  

 

______________________________________________________, са седиштем у  

 

_____________________, ул. _____________________________ бр. _____, дајем следећу:  

 

И З Ј А В У  

О  ЗАХТЕВАНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да за извршење услуга: 

Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту "Купиник", 2022. год. 

наручиоца ЈП „Војводинашуме“, да ће у извршењу предметних услуга, поред стручних лица 

шумарске и биолошке струке, бити ангажовано и лице које поседује Лиценцу за израду 

планских докумената , коју издаје Ловачка комора Србије.  

   

 

 

 

 

 

Место: _______________                                                       __________________________  

                                                                      М.П.  

Датум: _______________                                                    Потпис одговорног лица  понуђача  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:  

 

Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин 

 

у поступку набавке услуга: Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту 

"Купиник", 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: Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту "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 10, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре 

за извршене услуге. 

 

Рок извршења услуга: 21.10.2022. са коначном доставом документације до 12.12.2022.  

  

 

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: 

                     

- Израда програма насељавања јеленске дивљачи у ловишту "Купиник", 2022. год. - 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до 09.09.2022. год. до 13 сати,  

 

на и-мејл адресе: sminic@vojvodinasume.rs и jovan.mirceta@vojvodinasume.rs (истовремено) 

 

За све додатне информације се можете обратити путем наведене и-мејл адресе, писаним  

путем. 

 

 

 

 

mailto:sminic@vojvodinasume.rs
mailto:jovan.mirceta@vojvodinasume.rs

