
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 
Петроварадин, Прерадовићева 2 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
број: 118/19 

 
Назив наручиоца: ЈП ''ВОЈВОДИНАШУМЕ''  
Адреса наручиоца: Петроварадин, Прерадовићева 2 
Интернет страница наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs 

Врста наручиоца: Државна јавна предузећа 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: добра 
 
Предмет јавне набавке је:  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 2019. год.  (II) –       

(за потребе ШГ „Нови Сад“,’’Ловотурс’’-а и „Војводинашуме-турист“-а)  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

24960000 – разни хемијски производи  

33770000 – хартија за хигијенску употребу  

39830000 – производи за чишћење  

44423000 – разни производи   

 

Јавна набавка је обликована по партијама: 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЈЕ – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.   

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки 

(www.portal.ujn.gov.rs) и интернет странице наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на протокол наручиоца најкасније 
до 10.01.2020. године, до 09,30  часова. 
 
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: 
ЈП“Војводинашуме“, Шумско газдинство  „Нови Сад“ у Новом Саду, Бул. Ослобођења 
127/XI,  с тим што ће понуђач на затвореној коверти налепити или дословно преписати 
пропратни образац из конкурсне документације, у којем су назначени подаци о јавној 
набавци и наручиоцу, а уписују се подаци о понуђачу.  

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
10.01.2019. године у 10,00 часова, у просторијама ЈП „Војводинашуме“, Шумско 
газдинство  „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, Бул. ослобођења 127/XI. 

Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу 
пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

Број партије  Назив партије  

Партија 1  Потрошни материјал за хигијену (разно) –’’Ловотурс’’  

Партија 2 Потрошни материјал за хигијену (разно) - ’’Војводинашуме-Турист’’ 

Партија 3   
Средства за чишћење и дезифинцијенси (за угоститељство и/или рад у 

хладњачи - ШГ „Нови Сад” ) 

http://www.vojvodinasume.rs/
http://www.vojvodinasume.rs/


 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда. 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији,  најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: ул. 
Прерадовићева бр. 2, Петроварадин,  или  истовремено на две  електронске адресе: 
rajna.beslic@vojvodinasume.rs     и   sminic@vojvodinasume.rs са назнаком:  
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну 
набавку, редни број 118/19,  или путем факса на број: 021/431-144.   
 
Уколико се комуникација врши електронским путем или путем факса, то се може вршити 
искључиво на означене електронске адресе и искључиво у радно време наручиоца, 
радним даном од 07:00 до 15:00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном, 
ако се комуникација врши мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима  примио првог наредног радног дана, у 
радно време, у односу на чега ће се посматрати благовременост захтева. 
 
Контакт особе: 
Радним даном (понедељак-петак) од 07 - 15 часова, на телефоне: 
 
Стручна питања:  
Рајна Бешлић, дипл.мен.- тел. 021/557-406;  
  
За економска питања: Јелена Ивановић, дипл.ек. -  тел. 021/ 432-221;  

  
За правна питања: Милорад Гашић, дипл.правник - тел. 021/432-221; 
 

mailto:sminic@vojvodinasume.rs

