
На основу члана 109. став 1. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/2012 

и 14/2015) 
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
21131 ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА БР. 2 

 
о б ј а в љ у ј е  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

Обуставља се отворени поступак за јавну набавку добара: ПУТНИЧКА, ТЕРЕНСКА, 
ДОСТАВНА, КОМБИ И ОСТАЛА ВОЗИЛА, 2014. ГОД., по позиву за подношење 

понуде бр. 110/14, објављеног на Порталу јавних набавки, на Интернет страници 
наручиоца, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа дана 19.02.2015. 
године, обзиром да за наведену набавку није прибављена ниједна прихватљива 

понуда, те нису испуњени услови за доделу уговора по чл. 107 ЗЈН. 

 

-Процењена вредност јавне набавке износи:  

за све обустављене партије: 18.200.000,00 динара (без ПДВ-а) 
за партију 3 (Путничко возило 75-85 kw): 4.800.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

за партију 5 (Теренско возило 100-110 kw): 3.200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 
за партију 6 (Доставно возило): 6.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 
за партију 8 (Минибус 19+1 (97-100 kw)): 4.200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
- путнички аутомобили – 34110000; 

- теренска возила – 34113300; 
- остали путнички аутомобиле – 34115000; 
- минибусеви – 34121500; 

- камиони са платформом и кипери – 34134000; 
 

 
-Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 
 

- за партију 3: 1  
Ауто кућа „СЕКУЛИЋ“ д.о.о.  

Ветерник, Краља Петра I, 33a  
МБ: 08318336   ПИБ: 102059233 
 

- за партију 5: 1 
GO.TA CAR д.о.о. 

Нови Сад, Зрењанински пут 6  
МБ: 08745846 ПИБ: 101646435 
 

- за партију 6: 0 
 

- за партију 8: 0 
 
 

-Поступак се обуставља за партије бр. 3 и 5, јер су пристигле понуде оцењене као 
неприхватљиве, док за партије бр. 6 и 8 наручилац у року за подношење понуда није 

добио ниједну понуду, те нису испуњени услови за доделу уговора по чл.107. ЗЈН. 
 
-Поступак ће поново бити спроведен у складу са ЗЈН и потребама наручиоца. 


