
 
На основу члана 55, члана 57 став 2 и члана 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 
РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

www.vojvodinasume.rs  

 
о г л а ш а в а 

 

ПОЗИВ 

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

 

   - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА 2018. ГОД. (II) –  
  (Редни број јавне набавке: 57/18) 

 

Предмет јавне набавке су радови: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА 2018. 
ГОД. (II) и то: реконструција моста „Шмагуц“ . у отвореном поступку јавне набавке. 

 

Предмет јавне није обликован по партијама. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

- грађевински радови на обнови  мостова  – 45221119 

 

Опис, врста и остале карактеристике предмета јавне набавке радова дефинисани су у 
конкурсној документацији. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица, која 
испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова се доказује 

према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање испуњености услова за 
учешће,садржаним у конкурсној документацији. 

 

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца: htpp://www.vojvodinasume.rs. 

  
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, 
Прерадовићева бр. 2, примљена до 10.09.2018. године, најкасније до 09,00 часова. 

 

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

ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева бр. 2. 

 

Понуде морају бити поднете у затвореним ковертама, са назнаком на коверти:  

НЕ ОТВАРАТИ - Понуда по Позиву за подношење понуда бр. 57, за јавну набавку 

радова: Изградња и реконструкција мостова 2018. год. (II) – реконструкција моста 
„Шмагуц“, а све  према пропратном обрасцу 1.6. који се налази у прилогу Конкурсне 
документације. 

 

Понуде које нису примљене код наручиоца до 10.09.2018. године, до 09,00 часова, 
поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим. 

 
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су 
неблаговремено поднете. 

 

Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани су у конкурсној 
документацији. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу 
конкурсне документације, или дословно преписаном. 
 
 
 

 

http://www.vojvodinasume.rs/


 

Јавно отварање благовремено поднетих понуда спровешће се у просторијама ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, дана 10.09.2018. године у 

09,30 часова. 

 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз приложено 
писмено овлашћење. 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу наручиоца: ЈП 

„Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, или на електронске адресе 

(истовремено): mpredrag@sgsombor.co.rs  и sminic@vojvodinasume.rs  са назнаком: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 
јавну набавку, редни број 57/18, или путем факса на број: 021/431-144. 

 

Уколико се комуникација врши електронским путем, то се може вршити искључиво на 
означену електронску адресу и искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 

07,00 до 15,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном, сматраће се да 
је наручилац исто примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на шта 

ће се посматрати благовременост захтева. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 
  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року не дужем од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

 

Уговор ће изабраном понуђачу бити достављен у року од 8 дана од дана стицања 
Законом прописаних услова у складу са чл. 149. став 6. ЗЈН. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке, уколико установи да 
ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације, односно из других 
Законом прописаних разлога. 

 

Информације у вези са јавном набавком се могу добити сваког радног дана у периоду 
од 07-15 часова.  
 
Особе за контакт: 
Предраг Мирић, маст.инж.шум. (стручно-техничка питања) - бр.телефона: 025/463-111; 

Бранислав Сератлић, дипл.ек. (за економска питања) - бр. телефона: 021/431-144; 

Љиљана Башић Машановић, дипл.правник (правна питања) - бр. телефона: 021/ 557-406 

Милорад Гашић, дипл.правник (правна питања) - бр.телефона: 021/ 432-221.  

mailto:mpredrag@sgsombor.co.rs
mailto:sminic@vojvodinasume.rs

