
 

На основу члана 109. став  1. и 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) 

 

 

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 отворени поступак јавну набавку добара: Саднице (и резнице) 2019. год. 

спроведен по позиву за подношење понуда бр. 78, објављеном на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца дана 16.09.2019. год. као и на Порталу службених гласила РС и 

базе прописа и то за партију бр. 1: Саднице (и резнице) тополе – ШУ„Апатин“, бр. 2: 

Саднице (и резнице) тополе – ШУ„Козара“, јер је у року за подношење понуда за наведене 

партије Наручилац добио све неприхватљиве понуде, као и за партију бр. 5: Саднице (и 

резнице) храста китњака – ШГ „Нови Сад“, бр. 6: Саднице (и резнице) храста китњака -  

ШГ „Нови Сад“ , бр. 8: Саднице (и резнице) храста китњака – ШГ „Банат“ , бр. 9: Саднице 

(и резнице) храста китњака – ШГ „Банат“ и бр. 10: Саднице (и резнице) храста китњака – 

ШГ „Банат“, јер у року за подношење понуда за наведене партије Наручилац није добио 

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

 

Процењена вредност јавне набавке (за наведене партије) износи: 8.070.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

- саднице – 03451100 

- живе биљке, луковице, гомољи, корење, резнице и калемови - 03121100 

 

Број примљених понуда:  

- За партију бр. 1: 1 (једна) 

- За партију бр. 2: 2 (две) 

- За партије бр. 5, 6, 8, 9 и 10: 0 (ниједна) 

 

Назив понуђача:  

- Водопровредно друштво „Дунав“АД Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21; 

- „Мичелини“ доо, Ваљево, Рајковачка 17. 

 

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

 

Особa за контакт: 

Андреја Лазовић, дипл.инж.шум. - председник комисије, тел. 025/463-111. 

 


