
 

 

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

14/2015 и 68/2015) 

 

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 
 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о обустави поступка јавне набавке 
 

Обуставља се отворени поступак за јавну набавку услуга – Сервисирање и одржавање возила, 

механизације, машина, уређаја, њихових компоненти и др. 2020. год. (за потребе ШГ 

''Банат'' Панчево), обликована по партијама 1-22, по позиву за подношење понуда бр. 51, 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15.06.2020. године, 

као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, и то за партије бр. 2, 12, 18 и 22, јер је 

Наручилац за наведене партије у року за подношење понуда није прибавио ниједну прихватљиву 

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

 

Није достављена ниједна прихватљива понудa за следеће партије: 

  2 -  Сервисирање и одржавање возила Шкода, проц.вр. 400.000,00 дин. без ПДВ 

12 – Сервисирање и одржавање грађевинских машина, проц.вр. 200.000,00 дин. без ПДВ 

18 – Сервисирање трактора Беларус – МТЗ, проц.вр. 500.000,00 дин. без ПДВ 

22 – Сервисирање баштенског трактора Хускварна, проц.вр. 100.000,00 дин. без ПДВ 

 

Процењена вредност јавне набавке за наведене партије укупно износи 1.200.000,00 дин. без ПДВ. 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему – 50100000; ремонт 

и поправка -  ИА23;  

 

Број примљених понуда: 2 

 

Назив понуђача у поступку за патију 2:  

- Драган Марчетић ПР, Панчево, Новосељански пут 157б 

- ''Ауторемонт Пивашевић'' доо Панчево, Јабучки пут 36 

За остале наведене партије није било заинтересованих понуђача. 

 

За партије за које није достављена ниједна прихватљива понуда поступак ће бити поново 

спроведен према Закону у случају потребе Наручиоца. 

 

У складу са Одлуком бр. 01-59/12 од 17.07.2020. године, а на основу члана 109. ЗЈН обуставља се 

отворени поступак јавне набавке услуге – Сервисирање и одржавање возила, механизације, 

машина, уређаја, њихових компоненти и др. 2020. год. (за потребе ШГ ''Банат'' Панчево) за партије 

2, 12, 18 и 22, укупне процењене вредности од 1.200.000,00 динара без ПДВ. 

 

Особа за контакт:Милоје Ћировић, маст.инж.шум.- председник комисије, тел. 063/514248 


