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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 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ 

 

за подношење понуда у отвореном поступку, за јавну набавку добара: 

 

Резервни делови за све машине  2018. год. (за потребе ШГ „Банат'' Панчево) 

 

 

Предмет јавне набавке су добра: Резервни делови за све машине  у отвореном постуку. 

 

Ознака и назив 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 

Предмет јавне набавке - Резервни делови за све машине  2018. год.  је обликован у више партија, 

према следећем: 

Ред. 

бр.партије 

НАЗИВ 

1 2 

1. Резервни делови за тракторе SAME     

2. Резервни делови за форваредере и харвестере Timberjack, John Deere   

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

4. Резервни делови за тракторе IMT, IMR, приколице FAK I ZMAJ ,са берачем 

5. Резервни делови за тракторе Belorus - MTZ   

6. Резервни делови за тракторе Zetor, Ursus i ZTS 

7. Резервни делови за ивераче ELEFANTE,  ELETARI i ROTOR, мулчер Wilibald, 

сензорска тањирача, атомизер Majers 

8. Резервни делови за  мини трактор EKOTRAC, T. Vinković i Dongfeng 

9. Резервни делови за грејдер, Radoje Dakić  ,утоваривач ULT 160 , багер 610, 

гусеничари TG 200 и 120 BNT 105 

10. Резервни делови за теретна возила FAP, аутобуси IKARBUS и NEOBUS, за  

приколице FAP, UTVA , GOŠA, Imako и Metal 

11. Резервни делови за камионе TAM 110 T7B ,Iveco  Kamionet , мини-бус Zastava и 

Rival   

http://www./
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12. Резервни делови за камионет Gazela и теренско возило Uaz i Hanter   

13. Резервни делови за хидрауличне дизалице HIAB, JONSERED, Cranab i Longlift  

14. Резервни  делови за хидрауличне дизалице  LIV и HDM  

15. Резервни делови за бочне тарупе MK и Orsi , ASALONI косачице 

16. Резервни делови за плугове, тањираче и дрљаче (Lemind, MBV и Čenej), за 

култиваторе и сејачица IMT ,за прскалице и атомизере Морава и Металоградња, 

прскалице Агромеханика , за сејачице, приколице и осочаре Мајевица 

17. Резервни делови за  тањираче Тара, Ченеј, Леминд, OLT TARA 28   

18. Резервни делови за бушилице за плитку и дубоку садњу Lemind , Metal, Fadap, 

Geomašina, Simac и ротационе секаче Fadap   

19. Кардани и делови кардана за пољопривредне машинеи i прикључке, као и 

специјалне шумске машине (широкоугаони ) 

20. Кардани и делови кардана за теретна возила, аутобусе и минибусеве, као и за 

предње погоне трактора 

21. Резервни делови за путничка возила Застава и Лада Нива   

22. Резервни делови за путничка возила Шкода   

23. Резервни делови за путничка возила DACIA   

24. Резервни делови за путничка возила SUZUKI   

25. Резервни делови за путничка возила FIAT и Lancia 

26. Резервни делови за путничка возила OPEL 

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

28. Машинска обрада мотора  ,са или без монтаже 

29. Машинска обрада и израда делова по узорку или цртежу 

30. Пречистачи уља, горива и  ваздуха за моторе и хидраулику 

31. Хидраулична црева виског притиска, црева горива и ваздуха 

32. Резервни делови за мопеде  

33. Резервни делови за шумска витла TAJFUN 

34. Котрљајни лежајеви 

35. Семеринзи, клинасто ремење 

36. Аутоелектика 12, 24V 

 

 

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

дефинисани су у Конкурсној документацији. 

 

- Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована домаћа и страна , правна и  

физичка лица, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност ових 

услова понуђачи доказују у складу са чланом 77. истог Закона, достављањем доказа на начин и у 

форми према упутствима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и овом позиву. 

 

- Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена. 

 

- Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних  набавки и на интеренет страници 

  наручиоца. 

 

- Понуда за учествовање у поступку јавне набавке се може поднети до 26.07.2018. године,  до 09:00 

часова. 

 

- Затворене понуде се подносе поштом, или лично на адресу ЈП “Војводинашуме” Петроварадин, ШГ 

''Банат'' Панчево, ул.Максима Горког бр.24 са назнаком: „Не отварати, позив за подношење понуда 

бр. 40: Резервни делови за све машине  2018. год. (за потребе ШГ „Банат'' Панчево)  ПАРТИЈА/Е 



3 

 

БР. _____________,  а на полеђини назначити назив понуђача, адресу и број тел/факса.  

 

-  Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани су у конкурсној 

 документацији. 

 

- Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу конкурсне документације. 

 

- Јавно отварање понуда ће се обавити у огранку предузећа ШГ „Банат“ Панчево у Панчеву, 

Максима Горког бр.24 . Тачан датум и сат јавног отварања понуда наведен је у конкурсној 

документацији. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће 

своја овлашћења предати Комисији пре почетка отварања понуда. 

 

- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року не дужем од 25 дана од дана јавног отварања 

понуда. Одлука о додели уговора објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.  

 

- Достављање Уговора у року од 8 дана од дана стицања законом прописаних услова, у 

 складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом прописаних разлога. 

 

- Додатне информација о наведеној јавној набавци могу се добити сваког радног дана у времену од 

07:00 до 15:00 часова. 

 

- Особа за контакт: 

Милоје Ћировић, дипл.инг.шум. 063/514 248 

Оливера Попов, дипл .економ. 013/ 342-899  

Вања Алавања-Ђорђевић, дипл.правник 021/557-406 

                                             


