
На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник 

РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015): 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

интернет страница http://www.vojvodinasume.rs 

 

oбјављује 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку, 

за јавну набавку добара: 

 

ХАРВЕСТЕР за 2015. год. 

(Редни број јавне набавке: 93) 

 
Предмет јавне набавке су добра: ХАРВЕСТЕР за 2015. год., у отвореном поступку. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:   

- Специјалне пољопривредне или шумарске машине – 16600000 

 

- Набавка није обликована по партијама. 

- Опис, количина, врста, техничке и остале карактеристике предмета јавне набавке 

добара дефинисани су у Конкурсној документацији. 

- Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица 

која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност 

услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање 

испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији. 

- Критеријум за избор најповољније понуде – економски најповољнија понуда. 

- Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике 

Србије www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице Наручиоца 

www.vojvodinasume.rs. 

- Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП “Војводинашуме” Петроварадин, 

Прерадовићева 2 пристигла до 18.01.2016.године, најкасније до 10,30 часова.  

- Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или лично на адресу:  

ЈП “Војводинашуме” Прерадовићева 2,  21131 Петроварадин 

- Понуде морају бити у затвореним ковертама/кутијама са на предњој страни 

залепљеним и попуњеним обрасцем или дословно преписаним и попуњеним (из тачке 

1.6.) ,,пропратним обрасцем,,.  

- Јавно отварање понуда ће се обавити дана 18.01.2016.године у 11,00 часова у ЈП 

«Војводинашуме» у Петроварадину, Прерадовићева 2. 

- Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 

Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања 

понуде. 

 

- Контакт особе 

- Бранислав Сератлић, дипл.ек.,  063/1059-109 (економска питања)  

- Едита Бркић, дипл.правник 021/431-144 (правна питања) 

- Душко Савић дипл.инж.пољ. 062/800-45-94 ШГ "Сремска Митровица" (техничка 

питања). 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.vojvodinasume.rs/

