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О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о признавању квалификације 
 

На основу члана 34. ст. 5. и чл. 55. став 1. тачка 5. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 

124/12), након спровођења V круга I фазe квалификационог поступка 2014. године, за јавну 

набавку добара: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ (за период до 3 године), по 

позиву за подношење пријава бр. 6, првобитно објављеног на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца дана 24.02.2014. год. као и на Порталу службених гласила РС и 

базе прописа, након коначности Одлуке о признавању квалификације бр. 780 од 25.05.2016. 

године, дана 07.06.2016. год. ажурирана је Листа квалификованих кандидата – понуђача за II 

фазу квалификационог поступка. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

- делови машина за пољопривреду и шумарство – 16800000 

- механички резервни делови  осим мотора и делова мотора – 34320000 

- резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле – 34330000 

- електрична опрема за моторе и возила – 31610000 

- разни резервни делови – 3491000 

- резервни делови – ДА 44 
 

Квалификација се признаје за период до три године од дана утврђивања листе квалификованих 

кандидата – понуђача, те се кандидатима одабраним у V кругу I фазe квалификационог 

поступка 2014. године, важност квалификације утврђује најдуже за период од 07.06.2016. до 

14.05.2017. год. 

 

Обзиром да је 14.05.2017. год. недеља, рок важности листе кандидата истиче 12.05.2017. год. 

 

Листа квалификованих кандидата – понуђача ажурирана је у V кругу I фазe квалификационог 

поступка за партијe бр. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43 

и 44, те ће у складу са чл. 34. став 5. ЗЈН, бити ажурирана сваких 6 месеци од првобитног 

датума утврђивања Листе. 

 

Рок за подношење пријава лица која у међувремену поднесу пријаве, везаним за VI  круг I фазe 

квалификационог поступка, предвиђен је за 14.11.2016. год. до 10,00 часова. 

 

Јавно отварање благовремено поднетих пријава спровешће се дана 14.11.2016. у 10,30 час. у 

просторијама Наручиоца, на адреси ЈП "Војводинашуме", 21131 Петроварадин, Прерадовићева 

бр. 2. 
 

Услови за подношење пријава садржани су у позиву за подношење пријава бр. 6, објављеном на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.02.2014. год. као и на Порталу 

службених гласила РС и базе прописа. 

 

Конкурсна документација објављена истога дана - 24.02.2014. год. може се преузети са Портала 

јавних набавки и интернет странице наручиоца http://www.vojvodinasume.rs. 

 

Лице за контакт: 

Душко Савић,   дипл.инж.пољ. – председник комисије, тел. 062/800-4594. 
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