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Деловодни број: 013.4- 6656/7-4 

Датум: 27.09.2016. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

у квалификационом поступку јавне набавке број КП 23/2014 

(четврто ажурирање листе кандидата- 01.09.2016. године) 
 

1. Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад;  

Адреса наручиоца: Нови Сад, Сутјеска 2; 

Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com; 

2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа; 

3. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке је набавка добара- Резервни делови за машине за 

пољопривреду и шумарство по партијама, назив и ознака из општег речника набавке: 16800000 

делови машина за пољопривреду и шумарство: 

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

JONSERED, назив и ознака из ОРН: 16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство;  

- Партија 4: Резервни делови за мотокултиваторе, ваљке и копачице, назив и ознака из ОРН: 16800000 

делови машина за пољопривреду и шумарство; 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 

класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:/; 

5. Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава:  

На основу члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, у даљем 

тексту ЗЈН), 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. 

Сходно томе, датум  ажурирања листе кандидата је 01.03.2017. година, а  рок за подношење пријава 

на основу којих ће Наручилац извршити пето ажурирање листе кандидата је 01.03.2017. године до 10 

часова, без обзира на начин доставе; 

6. Листа кандидата:  

Након спроведеног поступка четвртог 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  и  

JONSERED: 
 

 

Након спроведеног поступка четвртог ажурирања листе кандидата у I фази Квалификационог 

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

ПАРТИЈА 4- Резервни   делови   за   мотокултиваторе,   ваљке   и   копачице; 
 

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 
 

 

 

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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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 
 

 

 

 

Период за који се кандидатима признаје квалификација: 3 (три) године; 

7. Позив за подношење пријава: 
Позивају се сва заинтересована лица, да на основу члана 34. став 5. ЗЈН поднесу пријаву за 

признавање квалификације у поступку јавне набавке број КП 23/2014. 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне 

услове предвиђене чл. 75. и 76. ЗЈН који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

Подносиоци пријава су обавезни да уз пријаву доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. ЗЈН и условима из конкурсне документације. 

Пријаву може поднети подносилац пријаве који наступа самостално, подносилац пријаве који 

наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група подносилаца пријаве која подноси заједничку 

пријаву. 

Услови за квалификацију су ближе утврђени конкурсном документацијом. 

Пријаве се могу поднети: 
 непосредно у пословним просторијама наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, 

Сутјеска 2, писарница - канцеларија број 21; 

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

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

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

назнаком на лицу коверте: ,,Пријава за јавну набавку добара – резервни делови за машине за 

пољопривреду и шумарство по партијама , ЈН бр. 23/2014- Партија број_______-НЕ ОТВАРАТИ”. 

 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. 

Отварање нових пријава обавиће се 01.03.2017. године у 12 часова у просторијама ЈКП „Градско 

зеленило“ Нови Сад,  Сутјеска 2, Нови Сад. Отварање пријава је јавно. 

Доказ из члана 77. став 1. тачке 2) до 4) ЗЈН не може бити старији од два месеца пре ажурирања 

листе. 

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

01.03.2017. године. 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања 

пријава: 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. Начин преузимања конкурсне документације:  

На основу члана 34. став 6. ЗЈН, 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. 

9. Лице за контакт:  

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


