
 

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 

 

Деловодни број: 013.4- 4834/6-1 

Датум: 02.07.2014. 

 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави јавне набавке квалификациони поступак  20/2014 партијa 2  
 
 

Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак прва фаза. 
 

Врста предмета: добра. 
 

Опис  предмета  набавке:  резервни  делови  за  машине  за  пољопривреду  и  

шумарство  по партијама, 16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство. 

Процењена вредност јавне набавке: 
 

ПАРТИЈА 2 
 

Резервни делови за ситну пољопривредну механизацију марке HUSQVARNA: 250.000,00 
 
 
 

Број примљених пријава и подаци о понуђачима: 
 

 

ПАРТИЈА   2-   Резервни   делови   за   ситну   пољопривредну   механизацију   марке 

HUSQVARNA: 

 
 

Назив/име подносиоца пријаве 
 

Број под којим је пријава заведена 

1. „Mais commerce doo“ Нови Сад 013.4- 5942 

2. „Auto- promet doo“ Нови Сад 013.4-5900 

3. „Čavić & prof doo“ Нови Сад 013.4-5911 

4. ,, Šaptović doo”, Пожега 013.4- 5941 

5. ,,Metro doo Subotica ”, Суботица 013.4- 5944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zelenilo.com/


 

Разлог за обуставу поступка: у року за подношење пријава поднета je 1 прихватљива 

пријава за партију 2 тиме се не испуњава услов дат у члану 34. Став 3 Закона о јавним 

набавкама који каже да листа мора садржати најмање пет кандидата. 

 

Назив/име понуђача чија је 

пријава одбијена 

Разлози одбијања пријаве 

Партија 2 

 

„Auto- promet doo“, бул. Војводе 

Степе 46, Нови Сад 

 

Пријава понуђача „Auto- promet doo“ Нови Сад је 

неприхватљива јер приложен Извештај о бонитету за 

јавне набавке (БОН ЈН) необухвата тражени период за 

2011.,2012., и 2013. годину.( приложен БОН ЈН 

обухвата период  2010.,2011., и 2012. година.) 

Пријава је заведена под бројем 013.4- 5900  од  

24.06.2014. године у 9.28 ч 

Партија 2 

 

„Čavić & prof doo“ , Е. Јанковића 

13, Нови Сад 

Пријава понуђача „Čavić & prof doo“ Нови Сад је 

неприхватљива, јер приложен Извештај о бонитету за 

јавне набавке (БОН ЈН) необухвата тражени период за 

2011.,2012., и 2013. годину.( приложен БОН ЈН 

обухвата период  за 2010.,2011., и 2012. година.) 

Пријава је заведена под бројем 013.4- 5911  од  

24.06.2014. године у 11.58 ч 

Партија 2 

 

,, Šaptović doo”, Горобиље бб, 

Пожега  

Пријава понуђача ,, Šaptović doo”, Пожега је 

неприхватљива, јер приложен Извештај о бонитету за 

јавне набавке (БОН ЈН) необухвата тражени период за 

2011.,2012., и 2013. годину.( приложен БОН ЈН 

обухвата период за 2010.,2011., и 2012. година.) 

Пријава је заведена под бројем 013.4- 5941  од  

25.06.2014. године у 9.30 ч 

Партија 2 

 

,,Metro doo Subotica”, Сомборски 

пут 11, Суботица  

Пријава понуђача ,,Metro doo Subotica ”, Суботица је 

неприхватљива, јер приложен Извештај о бонитету за 

јавне набавке (БОН ЈН) необухвата тражени период за 

2011.,2012., и 2013. годину.( приложен БОН ЈН 

обухвата период  за 2010.,2011., и 2012. годину.) 

Пријава је заведена под бројем 013.4- 5944  од  

25.06.2014. године у 9.45 ч 

 
Када ће поступак бити поново спроведен: поступак ће се поново спровести по истеку 

рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 
 

Лице за контакт: 
 

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