
На основу члана 109. став 1. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/2012, 14/15 и  

68/15) 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

 

21131 ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА БР. 2 

 

о б ј а в љ у ј е 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Обуставља се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда по чл. 36.1.1. 

ЗЈН (ЈН бр. 144/17), након претходно спроведеног отвореног поступка за јавну набавку услуга: 

Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, уређаја, њихових компоненти и 

др. 2017. год. по позиву за подношење понуда бр. 70, објављеном на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 16.10.2017. год. као и на Порталу службених гласила РС и 

базе прописа, и то: за партију бр. 16 (Сервисирање трактора Владимирец – “Ловотурс”), бр. 

17 (Сервисирање трактора "Don Feng" - “Ловотурс”), бр. 26 (Сервисирање компоненти 

пнеуматских система на возилима и радним машинама - ШГ “Банат”) и бр. 31 (Сервис 

тахографа - ШГ “Н. Сад), јер у року за подношење понуда за наведене партије Наручилац  није 

добио ниједну понуду, као и за партије бр. 22 (Сервисирање уређаја за напајање горивом – ШГ 

“Банат”) и бр. 28 (Сервис плинских уређаја на возилима - ШГ “Банат”), јер је за наведене 

патије наручилац добио по једну, али неприхватљиву понуду, те нису створени услови за доделу 

уговора по чл. 107. ЗЈН. 

 

Процењена вредност јавне набавке (за наведене партије) износи: 595.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

 

- услуге поправки, одржавање и сродне услуге за возила и припадајућу опрему – 50100000, 

- ремонт и поправка – IA23 

 

Број примљених понуда: 

- за партије бр. 16, 17, 26 и 31: 0; 

- за партије бр. 22 и 28: по 1 (једна) 

 

Назив понуђача: 

- „Дизел техника Анушић“ доо Панчево, Димитрија Туцовића 94; 

- „DDM company“ доо Н. Сад, др Светислава Касапиновића 9. 

 

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

 

-  Особа за контакт: 

   Милан Петричевић, дипл.инж.шум. – председник комисије,  тел. 062/800-460.  

                                                   


