
 

 

На основу члана 109. став 1. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) 

 

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

- ШГ „Нови Сад“ Војводе Путника 3, Нови Сад -  
 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о обустави поступка јавне набавке 
 

Обуставља се отворени поступак за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ 

МАШИНЕ 2017. год. (за потребе ШГ “Нови Сад”) по позиву за подношење понуда бр. 25, 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.06.2017. год. као и на 

Порталу службених гласила РС и базе прописа, и то за: 

 

партије бр. 4, 6 и 27 – јер је у року за подношење понуда за наведене партије Наручилац добио све 

неприхватљиве понуде, као и за партију бр. 7, јер у року за подношење понуда за наведену партију 

Наручилац није добио ниједну понуду, те нису створени услови за доделу уговора по чл.107. ЗЈН. 

 

Процењена вредност јавне набавке (за наведене партије) износи: 4.873.000,00 дин (без ПДВ-а). 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

- 16800000 - Делови машина за пољопривреду и шумарство 

- 31610000 - Електрична опрема за моторе и возила 

- 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора 

- 34330000 - Резервни делови за теретна возила,доставна возила и аутомобиле 

- 34913000 - Разни резервни делови 

 

Број примљених понуда:  

- за партију бр. 4: 4 (четири); 

- за партије бр. 6: 1 (једна); 

- за партије бр. 7:  0 (ниједна); 

- за партију бр. 27: 3 (три). 

 

Назив понуђача:  

- зтр и комисион „АС“, Цара Душана 10, Панчево 

- ВЕКТОР ЕЛЕКТРИК ДОО, Светог Димитрија 12, Срменска Митровица 

- СИМ доо, Кисачка 84, Нови Сад 

- ЛОПЕКС ДОО БЕОГРАД, Благоја Паровића 130, Београд 

- АГРОПАНОНКА МТЗ ФИНКЕ ДОО, Филипа Вишњића 10, Нови Сад 

- „СОНИРЕКС“ доо, Васе Стајића 10, Футог 

- стр „АУТО ЂУРА ПАНЧЕВО“, Карађорђева 22, Панчево 

- ДР РАЗВИТАК ДОО, Раде Кондића 133, Футог 

 

Нови поступак ће бити покренут у складу са потребама Наручиоца и ЗЈН, у што краћем року. 

 

Особа за контакт:  

Чедомир Зубовић, дипл.инж.шум.  – председник комисије, тел. 062/8005383 

 


