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Деловодни број: 013.4- 6656/7-1 

Датум: 26.3.2015. године 

Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 

Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа  

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com 

На основу члана 55. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012 и 14/2015), наручилац објављује  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

у квалификационом поступку- прва фаза број 23/2014 

(прво ажурирање листе кандидата – 1.3.2015. године) 

 

1. Врста предмета набавке: добра 

2. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке је  набавка резервних делова за машине за 

пољопривреду и шумарство по партијама: 

Партија 2:   Резервни   делови   за   ситну   пољопривредну   механизацију   марке HUSQVARNA  и  

JONSERED:  моторне косe   „ HUSQVARNA  “  ,  моторне маказе   „HUSQVARNA “ , моторне 

тестерe „HUSQVARNA “ и „ JONSERED“, леђни дувачи лишћа „HUSQVARNA “ , иверач пањева 

„HUSQVARNA SG 13“ . 
  
Партија 4:   Резервни   делови   за   мотокултиваторе,   ваљке   и   копачице:мотокултиватори „IMT 

414“, „MUTA GORENJE“, „MONDIAL GREENY 15LD350“, „KÖPPL“, виброваљак „KESMAC“, 

ротациона копачица „PKM“. 

3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 

16800000 - делови и прибор за возила и њихове моторе.  

Партија 2- 16800000 - делови машина за пољопривреду и шумарство 

Партија 4- 16800000 – делови машина за пољопривреду и шумарство 

4. Рок за који се кандидатима признаје квалификација (од-до): 

Квалификација се признаје на период од 3 (три) године од дана правоснажности Одлуке о 

признавању квалификација број 013.4- 6656/6, односно од 1.9.2014. до 1.9.2017. године.  

5. Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава:  
На основу члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 

14/2015), Наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем 

квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео 

пријаву за признавање квалификације. 

С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације или  желе да се пријаве на 

листу кандидата, имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана 

правоснажности Одлуке о признавању квалификација, уђу  на листу кандидата за дату јавну набавку 

при чему ће отварање нових пријава бити: 1.9.2015. ; 1.3.2016. ; 1.9.2016. ; 1.3.2017. године. 

6. Позив за подношење пријава: 

Рок за подношење пријава почиње тећи од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација 

па до 1.9.2015. године до 10 часова. Отварање нових пријава обавиће се 1.9.2015. године у 13 часова у 

просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,  Сутјеска 2, Нови Сад. 
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Доказ из члана 77. став 1. тачке 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре ажурирања листе. 

Подносиоци пријаве подносе све потврде везујући се за датум ажурирања листе кандидата 

1.9.2015. ; 1.3.2016. ; 1.9.2016. ; 1.3.2017. године. 

Пријаве се могу поднети:  

 

 у пословним просторијама наручиоца адреса, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, 

канцеларија број 21. 

 путем поште на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2. 

Начин подношења пријаве:  

– пријаве, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2, са обавезном 

назнаком на лицу коверте: „не отварати - пријава за ЈНКП 23/2014 – Резервни делови за машине за 

пољопривреду и шумарство по партијама, партија _____. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу, број телефона и факса подносиоца пријаве, е-маил адресу, као и име особе за контакт.   

 

– пријава се подноси на обрасцу пријаве, који је саставни део Конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица подносиоца пријаве. 

 

7. Представник подносиоца пријаве, пре почетка јавног отварања пријава дужан је предати Комисији 

за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања пријава, издато на 

меморандуму подносиоца пријаве, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на 

увид.  

 

8.  Одлука о признавању квалификације биће донета у року од 25 дана од дана отварања пријава. 

9. Начин преузимања конкурсне документације:  
На основу члана 34. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 

14/2015), позив за подношење пријава који садржи услове за признавање квалификација и конкурсна 

документација, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, морају бити 

доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата. Интернет страна 

Наручиоца је  www.zelenilo.com 

10.  Остале информације: 

Након спроведеног поступка првог ажурирања листе кандидата у I фази Квалификационог поступка 

КП 23/2014 , листа квалификованих кандидата за партију 2 остаје непромењена и гласи: 

 

ПАРТИЈА 2- Резервни делови за ситну пољопривредну механизацију марке „Husqvarna“: 
 

 

Р. 

бр. 
Назив/име подносиоца пријаве 

Број под којим је 

пријава заведена  

 

1. “Čavić & prof” д.о.о., Е. Јанковића 13, 21000 Нови Сад 013.4-7262 
 

 

 

2. ,,Metro” д.о.о. Суботица, Сомборски пут 11, 24000 Суботица 013.4-7778 
 

 

 

3. „Ауто-промет“ д.о.о., Бул. војводе Степе 46, 21000 Нови Сад 013.4-7805 
 

 

 

4. ,,Mais commerce” д.о.о., Руменачка 21, 21000 Нови Сад 013.4-7815 
 

 

 

5. „Шаптовић“ д.о.о., Горобиље бб, 31210 Пожега 013.4-7816 
 

 

 

6. „Tehnocontrol“ д.о.о., Илије Бирчанина 25, 21000 Нови Сад 013.4-7817 
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Након спроведеног поступка првог ажурирања листе кандидата у I фази Квалификационог поступка 

КП 23/2014 , листа квалификованих кандидата за партију 4 остаје непромењена и гласи: 

Р. 

бр. 
Назив/име подносиоца пријаве 

Број под којим је 

пријава заведена  

 

1. “Čavić & prof” д.о.о., Е. Јанковића 13, 21000 Нови Сад 013.4-7262 
 

 

 

2. ,,Metro” д.о.о. Суботица, Сомборски пут 11, 24000 Суботица 013.4-7777 
 

 

 

3. „Ауто-промет“ д.о.о., Бул. војводе Степе 46, 21000 Нови Сад 013.4-7805 
 

 

 

4. „Шаптовић“ д.о.о., Горобиље бб, 31210 Пожега 013.4-7816 
 

 

 

5. „Tehnocontrol“ д.о.о., Илије Бирчанина 25, 21000 Нови Сад 013.4-7817 
 

 

 

 

 

11. Лице за контакт:  

Предраг Остојин, телефон 021/2100-268 , e-mail: javne.nabavke@zelenilo.com 

12.  Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци 

о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.: 

 

Подаци о пореским обавезама могу се добити од стране Министарства финансија - Пореске управе и 

од стране локалне пореске администрације према седишту понуђача.  

Адреса: Министарство финансија - Пореска управа - централа Саве Машковића 3-5, Београд  

Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/  

Подаци о заштити животне средине могу се добити од стране:  

1) Агенције за заштиту животне средине  

Адреса: Руже Јовановић 27а, 11160 Београд  

Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/  

2) Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине  

Адреса:Немањина 22-26, 11000 Београд  

Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/lat  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити од стране: Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике  

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд  

Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/ 
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