
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 

објављује  

ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку, 

за јавну набавку добара: 

- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ  2017. год. (за потребе ШГ „Нови Сад) - 
 

Редни број јавне набавке: 25/17 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ су  добра:  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ  2017. год. (за потребе ШГ „Нови Сад). 

Јавна набавка је обликована по партијама и то: 
 

Ред. 

број 

партије 

                                        НАЗИВ  

1. Резервни делови за тракторе SAME 

2. Резервни делови  за форвардере и харвестере Timberjack John Deere   

3. Резервни делови за булдожер "KOMATSU" 

4. Резервни делови за моторне тестере, чистаче, кресаче и прскалице 

5. 
Резервни делови за Тракторе ИМТ, ИМР,  приколице ФАК И ЗМАЈ, са 

берачем 

6. Резервни делови за Тракторе Белорус - МТЗ 

7. 
Резервни делови за теретна возила ФАП, аутобусе ИКАРБУС и 

НЕОБУС, за  приколице ФАП, УТВА,  ГОША, ИМАКО и МЕТАЛ 

8. 
Резервни делови за Камионе ТАМ 110 Т7Б и Iveco  Камионет и минибус 

Застава и Ривал 

9. 
Резервни делови за хидрауличне dizalice HIAB, JONSERED, Cranab и 

Longlift 



10. Резервни делови за Хидрауличне дизалице  ЛИВ и ХДМ 

11. 

Резервни делови за плугове, тањираче и дрљаче (Леминд, МБВ и 

Ченеј), за култиваторе и сејачице ИМТ, за  прскалице и атомизере 

Морава и Металоградња, прскалице Агромеханика, за сејачице, 

приколице и осочаре Мајевица 

12. Резервни делови за тањираче Тара, Ченеј, Леминд, ОЛТ ТАРА 28 

13. 
Резервни делови за бушилице за плитку и дубоку садњу Леминд , 

Метал,Фадап, Геомашина, Симац и ротационе секаче Фадап 

14. 
Кардани и делови кардана за пољопривредне машине и прикључке као 

и специјалне шумске машине (широкоугаони ) 

15. Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА и ЛАДА НИВА 

16. Резервни делови за путничка возила ШКОДА 

17. Резервни делови за путничка возила DACIA 

18. Резервни делови за путничка возила СУЗУКИ 

19. Резервни делови путничка возила ФИАТ и Lancia 

20. Акумулатори за тракторе, путничка и теренска возила и радне машине 

21. Машинска обрада и израда делова по узорку или цртежу 

22. Хидраулична црева високог притиска, црева горива и ваздуха 

23. Резервни делови за мопеде 

24. Резервни делови за ЛОМБАРДИНИ 

25. Резервни делови за шумска витла ТАЈФУН 

26. Котрљајни лежајеви 

27. Семеринзи, клинасто ремење 

28. Аутоелектрика 12, 24V 

 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:   
16800000 – делови машина за пољопривреду и шумарство 
34320000 - механички резервни делови осим мотора и делова мотора 
34330000 - резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле 
31610000 - електрична опрема за моторе и возила 
34913000 - разни резервни делови 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ је – најнижа понуђена цена. 
 

 
            



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

услуга 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 – најнижа понуђена цена.  

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» ШГ „Нови Сад“, Нови 

Сад, Бул. Ослобођења 127, спрат XII, примљена до 17.07.2017. године, најкасније 

до 09,30 часова. 

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

ШГ „Нови Сад“, Нови Сад, Бул. Ослобођења 127, спрат XII 

Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде. 

Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама , са на коверти/кутији 

залепљеним обрасцем из поглавља 1.6. Пропратни образац (или дословно 

преписаним). 

Понуде које нису примљене код наручиоца до 17.07.2017. до 09,30 часова, поштом 

или лично достављене, сматраће се неблаговременим. 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 17.07.2017.  године у 10,00 часова у ШГ 

„Нови Сад“ у Новом Саду, Бул. Ослобођења 127/XII. 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 

Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања 

понуде. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији,  најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: ул. 

Нови Сад, Бул. Ослобођења 127, спрат XII, или истовремено на две електронске 



адресе:  cedomirzubovic@gmail.com  и  sminic@vojvodinasume.rs са назнаком: Захтев 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну 

набавку добара 2017. год. редни број 25/17,  или путем факса на број: 021/431-144.  

Уколико се комуникација врши електронским путем или факсом, то се може вршити 

искључиво на означене електронске адресе и број факса и искључиво у радно време 

наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и недеља су нерадни 

дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног времена, сматраће 

се да је наручилац Захтев за додатним информацијама или појашњењима  примио 

првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се посматрати 

благовременост захтева. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски 

услови, у року до 25 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен на 

потпис понуђачу којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана стицања 

Законом прописаних услова, у складу са чл. 149. став 6. Закона. Уговори ће се 

додељивати по партијама. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом 

прописаних разлога.  

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 

Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања 

понуде.  

- Контакт особе  

Радним даном (понедељак-петак) од 07 -15 часова, на телефоне: 

Стручна (техничка) питања: Чедомир Зубовић, дипл.инж.шум. – тел. 021/889-025 

Економска питања: Весна Јовановић, дипл. ек. – тел. 021/557-406 

Правна питања: Љиљана Башић Машановић, дипл.правник – тел. 021/557-406 

 

 

 

 


