
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text1: ЈП "Војводинашуме"
	Text2: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 
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	Text5: ХРАНА ЗА ДИВЉАЧ – ЗРНАСТА И КАБАСТА за 2015. годинуОзнака и назив из општег речника набавке:- јечам- 03211400;- зоб (овас) – 03211600;- сојине клице- 15331137
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	Text7: У претходно спроведеном отвореном поступку - обликованом у  8 партија, спроведеном по Позиву за подношење понуда бр. 53, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20.05.2015. год. као и  на  Порталу „СЛ. гласила РС“ и базе прописау року за подношење понуда до дана 19.06.2015. год. до 10,00 час. утврђено је да за партије бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 није пристигла ниједна понуда, те нису били створени услови за доделу уговора по чл. 107. ЗЈН.У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН, одлучено је да се приступи преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавком добара потребних за ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“ (предмет партија бр. 2-6), док је огранак „Војводинашуме – Ловотурс“ одустао од предметне набавке, у претходном отвореном поступку описане у партијама бр. 7 и 8.
	Text8: 1. ПГ ''Мастиловић Јован'' Маршала Тита 7, Карађорђево2. ПГ ''Радован Вуковић'' Дунавска 1, Бођани3. ЗК – Продукт доо, Маршала Тита број 1, Плавна                 
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