
1 | 3  
 

 

 
Број:3031/1386 
Нови Сад: 14.02.2020. 
 

На основу Члана 34. и Члана  60. Став 2. Тачка2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“,број 124/2012)  и на основу Одлуке број 3031/1385 од 14.02.2020. 

године, о покретању поступка јевне набавке- прве фазе квалификационог поступка број  

17/20- КП  Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка 150а, објављује 

 
                                          1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
                                   У ПРВОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА 

     ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ ЈН бр. 17/20-КП 

 
Назив наручиоца:Јавно комунално предузеће „ПУТ“ 

Адреса наручиоца: Руменачка 150а, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.jkpput.rs  

Врста наручиоца: Државно-јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке: Квалификациони поступак – прва фаза (признавање 

квалификације) 

Врста предмета: Резервни делови за транспортна средства, грађевинске машине, 

прикључне и радне машине и путничка возила по партијама 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предметна јавна набавка је обликована у 6  партија:  

Партија 1: Резервни делови за теретна моторна возила и приколице марке:  FAP, TAM, 

MULTICAR, BONETТI, ZASTAVA IVECO, DAF, VOLVO, приколице „ГОША“ и „ГАЈИЋ“. 

Партија 2: Резервни делови за путничка моторна возила марке: ЗАСТАВА (10, ЈУГО ТЕМПО), 
ЛАДА (111, НИВА), MERCEDES (A класа), DACIA (LOGAN, SANDERO, DUSTER), FIAT 
(PUNTO), ШКОДА (ФАБИА, РАПИД, СУПЕРБ) 

Партија 3: Резервни делови за зимску опрему марке: „SCHMIDT STRATOS“, „GILETTA“, 
„MORSELLI MACCAFERI“, „RASCO SOLID“, „ACOMETIS“. 

Партија 4: Резервни делови за мале грађевинске машине марке: DYNAPAC – виброваљци, 
AMMANN - виброваљци, BOMAG – виброваљци, HOFMМANN (H-8, H-19, H-25), ITA – машине 
за фарбање, ATLAS COPCO – компресори и пнеуматски чекићи, „WACKER“, „CEDIMA“, 
„WEBER“ –виброплоче и машине за сечење асфалта, , MAGMA – машина за рециклажу 
асфалта, ПОБЕДА – виљушкар, ТРУДБЕНИК -  пнеуматски чекићи, ROTAIR – компресори, 
косилице JOHN DEER, JONSERED, STIGA, STIHL, CARMIX, HUSQARNA –  дувач ваздуха, 
„MULAG“ – прикључна средства 

Партија 5: Резервни делови за велике грађевинске машине и асфалтне базе типа: утоваривач 
(ULT-150, ULT-190) „14 ОКТОБАР“ и багер (A600) „РАДОЈЕ ДАКИЋ“, утоваривач „VENIERI VF 
9015“, багер „CATERPILLAR M319C“, „JCB“ (4CX, 456 ZX)– утоваривачи и ровокопачи,  „NEW 
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HOLLAND“ (W80, B115C) – утоваривач и ровокопач, „O&K“ 25.5 L – утоваривач, утоваривачи-
ровокопачи   марке: FIAT-HITACHI,  BOBCAT , „JELŠINGRAD“ – вибриваљак, „STA“ – 
виброваљак, „STT“ DV-60 – виброваљак, „GRADIS“ – гумени ваљак, „CARMIX“ – мешалица за 
бетон, “PALAZZANI“, “SIMEX“, „OMAL“  - утоваривачи, ровокопачи, глодалице и хидраулични 
чекићи, , „NOBAS“ – грејдери, „KOVINARSKA-WIBAU WKM“ и  „CB 150 SIMM AMMANN“ – 
асфалтне базе.   

Партија 6: Резервни делови за моторе типа: PERKINS, DEUTZ, KUBOTA, HONDA, 
LOMBARDINI, CUMMINS, HATZ i LONCIN. 
 
Назив и ознака из општег речника набавкe: Опрема и помоћни производи за превоз – 
34000000 
(34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе и 34900000 – Разна опрема за 
превоз и резервни делови). 
Број партија : 6 (шест) партија 

Рок за који се кандидатима признаје квалификација: 1 (једна) година 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца: www.јkpput.rs 
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. 

http://www.euprava.gov.rs; http://www.apr.gov.rs ; http://eporezi.poreskauprava.gov.rs ;      

http://www.nbs.rs 

 
Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку 
отварања пријава: 
Пре почетка поступка јавног отварања пријава представници подносилаца пријава, који ће 
присуствовати поступку отварања пријава, дужни су да Комисији предају писмена пуномоћја, 
на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања. Број пуномоћја 
и име представника подносилаца пријава се уписује у Записник о отварању пријава 
 
Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:   
 

Благовременом пријавом сматраће се пријава приспела на адресу: Јавно комунално 
предузеће“ПУТ“ Нови Сад, Руменачка 150а, до 16.03.2020. године до 09,30 часова, 
без обзира на начин достављања. Подносилац пријаве који не доставља пријаву 
преко поште, предајe је на писарници Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад, , 
на горе наведеној адреси. Пријава приспела по истеку датума и сата одређених у 
позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену 
подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено. Подносилац пријаве 
може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење 
понуде. Пријава се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном 
документацијом. Коверта на предњој страни мора имати заводни број подносиоца 
пријаве, а на полеђини мора бити оверена печатом подносиоца пријаве. На полеђини 
коверте подносиоци пријаве су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу 
за контакт.   
Пријаву поднети у затвореној коверти/регистратору  са назнаком: 

НЕ ОТВАРАТИ 

''ЈН бр. 17/20-KП - Поступак за признавање квалификације 

подносиоцима пријава  

http://www.јkpput.rs/
http://www.euprava.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://eporezi.poreskauprava.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
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за  набавку резервних делова обликовану по партијама “ 

- I фаза квалификационог поступка – 

Партија 1  2  3  4  5  6   
(обавезно заокружити за коју партију се подноси пријаву) 

 
Место, време и начин отварања пријава:  

Поступак јавног отварања пријава одржаће се 16.03.2020. године у 13  часова, у 
пословним просторијама ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка 150а. Поступак отварања 
пријава спроводи Комисија образована решењем наручиоца. 
Рок за доношење одлуке:  
25 дана од дана отварања пријава 
Лица за контакт: Бошко Голубовић, e-mail: bosko.golubovic@jkpput.rs . 
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