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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 

25000 Сомбор, Апатински пут 11 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

Број: 5525/3 

Дана:26.01.2015.г. 

 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) 

Комисија за провођење отвореног поступка јавне набавке добара - Софтвери за шумарство 

и остале области за 2014.г. (II) за потребе ШГ „Сомбор“, покренута Одлуком директора ЈП 

број 5525 од 09.12.2014.г., позив за подношење понуда број 106/14, сходно својим 

овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

О Д Л У К У   

О I ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 МЕЊА СЕ конкурсна документација бр. 5525/1  за отворени поступак јавне набавке 

добара – Софтвери за шумарство и остале области за 2014.г. (II) за потребе ШГ „Сомбор“, 

покренута Одлуком директора Јавног предузећа број 5525 од 09.12.2014.г., на следећи начин: 

 

 I   У прилогу бр. 5 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ, под тачком 

12,  на страни 15 конкурсне документације мења се текст: „Напомена: У циљу појашњења се 

прецизира да понуђач уз понуду мора да приложи:-регистровану  бланко соло меницу на којој 

се налази потпис и печат понуђача,-менично писмо за извршење уговора, које је попуњено, 

оверено печатом понуђача, у коме је уписана вредност од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.- 

ОП образац у оригиналу или овереној фотокопији и -картон депонованих потписа у оригиналу 

или фотокопији, овереној од стране банке на датум издавања менице“, тако да он сада гласи: 

 

 „Напомена:У циљу појашњења се прецизира да понуђач уз понуду мора да приложи: 

-менично писмо за извршење уговора, које је попуњено, оверено печатом понуђача, у 

коме је уписана вредност од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 

 Понуђач који буде изабран као најповољнији, ће пре потписивања уговора Наручиоцу 

доставити: 

-регистровану  бланко соло меницу на којој се налази потпис и печат понуђача, 

-ОП образац у оригиналу или овереној фотокопији и картон депонованих потписа у 

оригиналу или фотокопији, овереној од стране банке на датум издавања менице“. 

 

II У осталом делу конкурсна документација бр. 5525/1 за јавну набавку добара – 

Софтвери за шумарство и остале области за 2014.г. (II) за потребе ШГ „Сомбор“, која се 

спроводи у отвореном поступку,  покренута Одлуком директора ЈП број 5525 од 09.12.2014.г., 

се не мења, а како је ова измена извршена пре истека рока из чл. 63 ст. 5 Закона о јавним 

набавкама, рок за подношење понуда се неће продужавати. 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                        Стеван Ђуришић, дипл.инж.ел. 

                   ________________________ 


