
Национални истраживачко-образовни центар  

иновационих техноогија у пољопривреди- AGRO CAMPUS Темерин 

Индустријска зона бб 

21235 Темерин 

ПИБ: 101876651 

Матични бр.: 08521387 

 

Број:  5-3-Н-2022 

Датум:   10.06.2022. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ 

Поштовани, 

Обраћам Вам се с молбом за достављање понудe за  

извођење накнадних грађевинских радова  на живинарском објекту у оквиру комплекса Agro Сampus, на 

адреси Индустријска бб, Темерин по спецификацији испод  

Спецификација : 

 

    
    Р.бр. НАЗИВ УСЛУГЕ ЈМ количина Цена по ЈМ 

без ПДВ-а 

Укупно-без 

ПДВ-а 

1 Израда и испорука дрвеног рама према 

достављеном цртежу од гредица 80х80mm 

kom 37   

2 Израда потконструкције за ношење плафонских 

сендвич панела од дрвених штафли 8x5cm 

m’ 200   

3 Обрада отвора за вентилацију лепком и 

мрежицом 

kom 37   

4 Набавка материјала, израда и уградња 

снегобрана са маском од пластифицираног лима 

у боји крова 

m’ 99,5   

5 Набавка , испорука и монтажа зидног ормарића 

за хидрант, са комлетном опремом (млазница 

Ф52, коси вентил2“, хидрантско црево Ф52, 15m) 

kom 3   

                                                                                              УКУПНО: 

 

Место извођења радова: Темерин, живинарски објекат у оквиру комплекса Агро Кампус; додатни радови на 

реконструкцији и опремању живинарског објекта  

Додатни захтеви у вези података које понуда треба да садржи: 

- датум важења понуде  

- рок испоруке по примљеној наруџбеници 

- начин и рок плаћања (плаћање је по завршетку радова и испоруци) 

- обавезно на понуди навести јединичну цену и укупну цену (са и без ПДВ-а, ако га има) 

По креирању понуде, молимо Вас да исту доставите мејлом  на svetlana.kovacevic@polj.edu.rs или путем 

поште најкасније до 13.06.2022. године u 12 h. 

 

mailto:svetlana.kovacevic@polj.edu.rs


Место монтаже: Темерин, живинарски објекат у оквиру комплекса Агро Кампус; додатни радовци везани за 

набавку за реконструкцију и опремања живинарског објекта  

Додатни захтеви у вези података које понуда треба да садржи: 

- датум важења понуде  

- рок испоруке по примљеној наруџбеници 

- начин и рок плаћања (плаћање је по завршетку радова и испоруци) 

- обавезно на понуди навести јединичну цену и укупну цену (са и без ПДВ-а, ако га има) 

 

По креирању понуде, молимо Вас да исту доставите мејлом  на svetlana.kovacevic@polj.edu.rs или путем 

поште најкасније до 13.06.2022. године u 12 h. 

                                                                                                     Директор 

         ____________________ 

                                                                                                           ДВМ Ивица Јожeф 
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