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Јавно Предузеће за газдовање шумама 

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд 

ШГ „Крагујевац“ Крагујевац 

Косовска 13, Крагујевац 

Број: 52/2020-3 

Датум: 15.04.2020.  
 

 

 
Предмет: ДОСТАВА ОДГОВОРА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 52/2020 - НАБАВКА 

ДОБАРА – резервних делова са уградњом ( лада нива, југо, трактор и case машина) за ШГ„ 

Крагујевац“ Крагујевац за 2020. годину – на питања која су пристигла на званичну електронску 

адресу (sgkragujevac@srbijasume.rs) дана 13.04.2020.године од заинтересованог понуђача 

 
ПИТАЊЕ: 

„ Poštovani 

Kao zainteresovani ponuđač za JN br. 52/2020 , nabavka rezervnih delova sa ugradnjom za partiju 2- CASE 

delovi, posavljamo pitanje: 

1. Dali možete za partiju 2, dodatne uslove da promenite: radionica i prostor za čuvanje u vlasništvu ili najmu 

(bez teritorije grada Kragujevca- da se izbaci grada Kragujevca). 

    Mi posedujemo sve to u Beogradu a na teren idemo sa servisnim radionicama kao što svi dileri inače rade. 

Niko nema u svakom gradu  

    Srbije radionice ili prostore... 

2. Tkđ. u dodatnim uslovima , stavka 2,  da za partiju 2 izbacite uslov: vozilo za transport i stubne dizalice, jer za 

servisiranje i opravku  građevinskih mašina stubne dizalice su bezkorisne i neupotrebljive (to služi samo za 

automobile). Svakako uslov servisnih vozila stoji i sa njima se ide na teren i servisira svaka građevinska mašina. 

3. Ako je moguće razdvojiti partiju 2 na dve partije. Naime, to su dva ponuđača -zastupnika različitih vrsta 

mašina: građevinske i  poljoprivredne, kako to objediniti u jednoj partiji?“ 

 

С тим у вези, увидом у конкурсну документацију за ЈН 52/2020 комисија даје одговор. 

 

ОДГОВОР: 

 

Поштовани, 

 

У додатним условима  

За питање под бројем 1 и 2: Тражи се локације радионица која је опремљена на територији града 

Крагујевца где газдује Шумско газдинство „Крагујевац“ јер свака друга локација изискује додатне 

трошкове транспорта који за овакве машине нису мали. Предвиђена је могућност најма. 

За питање под бројем 3: У овој јавној набавци број 52/2020 не постоји могућност раздвајања партије 2. 

 

Срдачан поздрав,                                                                                           

Председник Конисије за ЈН 52/2020 

                                                                                                                                                 Славица Јоксимовић 

 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну 

документацију за јавну набавку 52/2020 
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