
 

 
25000 Сомбор, Апатински пут 11 

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

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

 

Број: JН 066/15-11 

Дана: 11.09.2015.   

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012.)  и решења о 

образовању комисије у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 066/15-5 од 

06.07.2015. године комисија за јавну набавку мале вредености добара- Електроуређаји за 

домаћинство за 2015. год. доноси  

 

ОДЛУКУ О  ПРВИМ ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

I   У тексту Конкурсне документације ЈН 066/15-8 од 03.09.2015. за јавну набавку 

добара ''Електроуређаји за домаћинство за 2015. У поступку јавне набавке мале вреднсоти, 

врше се следеће Измене и допуне:  

1. На страни 3 конкурсне документације (Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној    

    набавци), тачка 3. Предмет јавне набавке мења се и гласи: 

''Предмет јавне набавке су добра: ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО ЗА 2015. 

ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 

Ознака из општег речника набавки: 

39711130 фрижидери 

39711121 замрзивачи сандучари 

39711211 апарати за мешање хране 

39711330 електрични тостери 

39715100 електрични проточни бојлер 

39713430 усисивачи 

39713510 пегле на пару 

39711210 апарати за млевење хране ( блендери ) 

42923200 ваге 

39711310 електрични апарати за кафу'' 

  

 2. На страни 4. конкурсне документације (Прилог 2.- Подаци о јавној набавци ), тачка 

2. мења се и гласи: 
'' 2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

       Јавна набавка  је обликована у 3 партије: 

Партија 1. Електроуређаји за домаћинство - разни  

Партија 2. Расхладни уређај 

Партија 3. Апарат за еспресо кафу'' 

 

 



3. На страни 5, 6 и 7. конкурсне документације (Прилог 3.- Техничке карактеристике  

( спецификације)), мења се гласи: 

 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ  

    КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) 

 

Партија 1. 

Р.БР. НАЗИВ АРТИКЛА КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1. Тостер 

–  Функција одмрзавања и загревања 

–  Сигнално светло 

–  Број степени загревања (тамнјења ): 7 

–  Функција високог избацивања тоста 

–  Отоври за дебље и тање кришке хлеба 

–  Фијока за мрвице 

–  Термоизоловано кућиште 

–  Снага 850 W (минимум) 

2. Ледомат 

– Снага 150 W (минимум) 

– Капацитет леда 10-15 кг/24 h или већи 

– Запремина резервоара 1,6 лит.воде или већи 

– Расхладни гас R134a 

3. 
Електрични бокал 

за воду 

– Запремина 1,7 лит 

– Замењив филтер за водени каменац 

– Показивач нивоа воде 

– Термостат 

– Простор за намотавање прикључног кабла 

– Аутоматско искључење приликом кључања 

4. Стони усисивач 

–  Усисивач за суво и мокро усисивање 

–  Преносни 

–  Перив филтер 

–  Капацитет посуде 1,7 лит или већа 

–  Монтирање на зид 

–  Додаци за суво и мокро усисавање 

–  Снага 20 W (минимум) 

5. Пегла са постољем 

–  Уздигнуто постоље 

–  Капацитет резервоарама 1,2 лит (или већи ) 

–  Ручно подешавање температуре и паре 

–  Доња плоча за пеглање: керамичка 

–  Пуштање паре од једном: 120 г/мин. ( или веће ) 

–  Аутоматско искључивање 

–  Систем протива каменца 

– Снага 2200 W (минимум) 

 

6. Усисивач 

–  Врста усисивања: суво 

–  Усисивач са кесом 

–  Снага мотора 2200 W (минимум) 

–  Усисна снага 420 W 

–  Запремина кесе од 3,5 до 5 лит 



–  Дужина прикључног кабла 6-8 м 

–  Систем филтрирања ( 6 филтрирања ) 

–  Материјал цеви: метал 

–  Телескопска цев: 80 ( минимум ) 

–  Универзална четка 

–  Опрема ( универзална четка, четка за софе ) 

7. 
Миксер са 

постољем 

–  2 метлице за мућење од нерђајућег челика 

–  2 метлице за мешање од нерђајућег челика 

–  Ротациона посуда 

–  Пластична посуда за мешање 

–  Запремина посуде за мешање: 2,5 лит или већа 

–  5 брзина 

–  Дугме за турбо рад 

–  Дугме за избацивање метлица 

–  Снага мотора 450 W ( минимум ) 

8. Дигитална вага 

–  Електронска 

–  LCD дисплеј 

–  Степеновање:1грам 

–  Ножице против клизања 

–  Аутоматско искључивање 

–  Напајање: 3V 

–  Тежина мерења: максимално 5 кг 

9. 
Универзална 

сецкалица 

–  Универзална сецкалица 

–  Нож од нерђајућег челика  

–  Наставак за прављење шлага 

–  Наставак за дробљење леда 

–  Стаклена посуда од 1500 мл или већа 

–  Делови (нож, посуда ) погодни за прање у машитни за 

прање судова 

–  Снага 550 W (минимум ) 

10. Пегла 

–  Вертикални испуст паре 

–  Капацитет контејнера за воду: 300 мл или већи 

–  Функција заустављања капања 

–  Могућност коришћења воде из славине 

–  Промењива подешавања количине паре 

–  Површина за пеглање: Steam Glide 

–  Снага 2300 (минимум ) 

11. Бојлер 

–  Запремина 5 лит 

–  Нискомонтажни 

–  Радни притисак 6 бара 

–  Материјал :метал-челик, дупло емајлирани 

–  Грејач: електрични потопљен у води 

–  Темп. 15-75C̊ 

–  Електромеханичка регулација температуре 

–  Ручно подешавање температуре 

–  Индикатор рада електричног грејача 

–  Осигурач: 10 А 



–  Прикључна снага: 2000 W  

–  Вертикална монтажа 9 лит. 

12. Фрижидер 

– Бруто запремина 121-123 лит. 

– Нето запремина фрижидера 101 лит. 

– Нето запремина коморе за замрзавање 17 лит 

– Метална врата 

– 1 компресор 

– Подесиве ногице  

– унутрашње осветљење 

– 3 полице 

– 1посуда за поврће 

–  посуде у вратима 

– Енергетски разред А+ 

– Отварање врата: лево/десно 

– Бела боја 

– Висина 83-85 цм 

13. Усисивач 

–  Суво усисавање кроз водени филтер 

–  Мокро усисавање тачности 

–  Дубинско чишћење средствима за чишћење (шампон) 

–  Снага мотора: 1400 W (минимум) 

–  Запремина посуде: 20 лит или већа 

–  Запремина посуде за средство за чишћење. 5 лит. или већа 

 

 

Партија 2. 

Р.БР НАЗИВ АРТИКЛА КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

 

1. 
Расхладни уређај 

(Замрзивач ) 

- димензије: 1300x615x950mm 
- корисна запремина: 296 l 

- режим рада: -12/-22°C 

- електрично напајање: 230 В / 50 Hz 

- расхладно средство: Р404а 

- монтирана 4 точкића 

- поклопац од провидног материјала, клизни 
 

Партија  3. 

Р.БР НАЗИВ АРТИКЛА КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Апарат  

за 

 еспресо кафу 

 

- снага 1250 W 

- притисак водене пумпе 15 бара 

- аутоматски млин са регулацијом крупноће млевења  кафе и     

  регулацијом грамаже кафе за један еспресо 

- капацитет кафе у зрну 350 g 

- грамажа једне дозе 6-9 g 

- капацитет депозита за воду 1,7 l 

- димензије апарата 390 x 330 x  380 mm 

- тежина апарата 8,7 kg 

- излаз за две шоље 

- два казана, један за кување кафе а други за припрему паре  

- могућност скидања депозита за воду 

 



Уколико понуђач понуди ''одговарајућа'' добра ( за партију 1 и 3 ), дужан је да у 

обрасцу понуде ( Прилог бр. 6. Конкурсне документације ) упише назив/опис добра које нуди. 

Уколико исти не упише назив/опис одговарајућег добра сматра се да нуди захтевано добро. 

 

2. РОК, И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

За партију 1. 

Рок испоруке:  10 дана од дана закључења уговора 

Место испоруке: За добра под ред.бр. 1,2,3,4 ( 1 ком ),12 и 13: fco купац, ШУ ''Апатин'' Кружни 

насип 13. 

Место испоруке:  за добра под ред.бр. 4 (1 ком), 5,6,7,8,9,10 и 11: fco купац ШГ''Сомбор'' 

Апатински пут 11, Сомбор. 

 

За партију 2. 

Рок испоруке:  _______  дана ( максимално 10 дана од дана закључења уговора) 

Место испоруке: ЈП ''Војводинашуме'', Прерадовићева 2, Петроварадин 

 

За партију 3. 

Рок испоруке:  _______  дана ( максимално 10 дана од дана закључења уговора) 

Место испоруке: ЈП ''Војводинашуме'', Прерадовићева 2, Петроварадин 

 

3. ГАРАНТНИ РОК И СЕРВИСИРАЊЕ 

 

Понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави произвођачки декларацију (техничку ) 

/спецификацију, атесте и сертификате на српском језику, којима се потврђује да испоручена добра 

испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика. 

Понуђач је дужан да достави и исправно попуњен и оверен гарантни лист. 

 

Понуђач је обавезан да у складу са условима произвођачке гаранције у гарантном року изврши 

поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и отклањање квара о свом трошку, 

довођењем добра у исправно стање. 

 

Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености са траженим карактеристикама 

код овлашћене ( акредитоване ) контролне институције. 

 

Гарантни рок:  

За партију 1. 

Минимално 24 месеца од дана испоруке добара, осим за добро под ред.бр. 11 (10 год. на казан ) 

За партију 2. 

Минимално 24 месеца од дана испоруке добара. 

За партију 3. 

Минимално 24 месеца од дана испоруке добара. 

Наручилац је овлашћен да врши контролу испорученог добра на месту пријема, током и 

после испоруке. Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају 

уговореном квалитету и стандардима, Купац има права, односно Продавац има обавезе према 

одредбама купопродајног уговора ( Модел уговора ). 

 

4. На страни 14. конкурсне документације (Прилог 5.- Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, тачка 10 мења се гласи: 

 
''10. НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Испорука добара извршиће се на адресе:  



За партију 1. 

Место испоруке: За добра под ред.бр. 1,2,3,4 (1 ком ),12 и 13: fco купац, ШУ ''Апатин'' Кружни 

насип 13. 

Место испоруке:  за добра под ред.бр. 4 (1 ком), 5,6,7,8,9,10 и 11: fco купац ШГ''Сомбор'' 

Апатински пут 11, Сомбор. 

За партије 2 и 3.  

Место испоруке:  ЈП ''Војводинашуме'', Прерадовићева 2, Петроварадин'' 

 

 5. На страни 19. и 20. конкурсне документације (Прилог 6.- Образац понуде), тачка 5. 

мења се и глси: 
''5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Партија 1. 

Р.б.  Опис добра 
Јед. 

мере 

 

 количине 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 4x5 (4x5)xПДВ 

1 
Тостер ’’Теfal’’ или 

одгов._______________ 
kom. 

 

1 

   

2 
Ледомат ’’Bauer’’ ili 

odgov._______ 
kom. 

 

1 

   

3 
Електрични бокал за воду 

‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom. 

 

1 

   

4 
Стони усисивач ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom. 

 

2 

   

5 
Пегла са постољем ‘’ Теfal’’ или 

одгов.____________ 
kom. 

 

1 

   

6 
Усисивач ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

7 
Миксер са постољем ’’Теfal’’ или 

одгов.________ 
kom 

 

2 

   

8 
Дигитална вага ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   



9 
Универзална сецкалица ’’Bosch’’ 

или одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

10 
Пегла ’’Philips’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

11 
Бојлер ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

12 
Фрижидер ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

13 
Усисивач ’’Linko’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

УКУПНО: 
  

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке 

добара. 

Гарантни рок: _________ месеци ( минимум 24 месеца ), осим за добро под ред.бр 11 ( 10 год. на 

казан ). 

Место испоруке добара:  

Место испоруке: За добра под ред.бр. 1,2,3,4 ( 1 ком ),12 и 13: fco купац, ШУ ''Апатин'' Кружни 

насип 13. 

Место испоруке:  за добра под ред.бр. 4 8 1 ком ), 5,6,7,8,9,10 и 11: fco купац ШГ''Сомбор'' 

Апатински пут 11, Сомбор. 

Рок испоруке:  10 дана од дана закључења уговора. 

 

Партија 2. 

Р.б.  Опис добра 
Јед. 

мере 

 

 количине 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 4x5 (4x5)xПДВ 

1 Расхладни уређај (замрзивач) kom. 

 

5 

   

УКУПНО: 
  



Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке 

добара. 

Гарантни рок: _________ месеци ( минимум 24 месеца ) 

Место испоруке: ЈП ''Војводинашуме'', Прерадовићева 2, Петроварадин 

Рок испоруке:  _______  дана ( максимално 10 дана од дана закључења уговора) 

 

Партија 3. 

Р.б.  Опис добра 
Јед. 

мере 

 

 количине 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 4x5 (4x5)xПДВ 

1 

Апарат за еспресо кафу ''Syncrony 

Logic'' или одговарајуће 
__________________ 
 

kom. 

 

1 

   

УКУПНО: 
  

 
Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Рок плаћања: у року од 3 дана од дана испоруке добара. 

Гарантни рок: _________ месеци ( минимум 24 месеца ) 

Место испоруке: ЈП ''Војводинашуме'', Прерадовићева 2, Петроварадин 

Рок испоруке:  _______  дана ( максимално 10 дана од дана закључења уговора)'' 

 

 
6. На страни 21. конкурсне документације (Прилог 7.- модел уговора ), тачка II мења се гласи: 

Партија 1. 

Р.б.  Опис добра 
Јед. 

мере 

 

 количине 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 4x5 (4x5)xПДВ 

1 
Тостер ’’Теfal’’ или 

одгов._______________ 
kom. 

 

1 

   

2 
Ледомат ’’Bauer’’ ili 

odgov._______ 
kom. 

 

1 

   



3 
Електрични бокал за воду 

‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom. 

 

1 

   

4 
Стони усисивач ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom. 

 

2 

   

5 
Пегла са постољем ‘’ Теfal’’ или 

одгов.____________ 
kom. 

 

1 

   

6 
Усисивач ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

7 
Миксер са постољем ’’Теfal’’ или 

одгов.________ 
kom 

 

2 

   

8 
Дигитална вага ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

9 
Универзална сецкалица ’’Bosch’’ 

или одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

10 
Пегла ’’Philips’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

11 
Бојлер ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

12 
Фрижидер ‘’Gorenje’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

13 
Усисивач ’’Linko’’ или 

одгов.____________ 
kom 

 

1 

   

УКУПНО: 
  

 
Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

 



Партија 2. 

Р.б.  Опис добра 
Јед. 

мере 

 

 количине 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 4x5 (4x5)xПДВ 

1 Расхладни уређај ( замрзивач) kom. 

 

5 

   

УКУПНО: 
  

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Партија 3. 

Р.б.  Опис добра 
Јед. 

мере 

 

 количине 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 4x5 (4x5)xПДВ 

1 

Апарат за еспресо кафу ''Syncrony 

Logic'' или одговарајуће 
__________________ 
 

kom. 

 

1 

   

УКУПНО: 
  

 
 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Одељак III   РОК ИСПОРУКЕ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА,члан 2, мења се и гласи 

 

Члан 2. 

Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од __ дана од дана настанка дужничко-

поверилачког односа за партије 1 и 2, док за партију 3 купац је обавезан да изврши плаћањње робе 

у року од 3 дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос 

настаје даном испоруке робе.  

 

Одељак IV   начин и место испоруке ,чланови 4 и 5, мења се и гласи 

 

Члан 4. 

 Робу која је предмет овог Уговора испоручује Продавац, о свом трошку: fco купац за 

партију 1, ШУ ''Апатин'' Кружни насип 13- за добра под ред.бр. 1,2,3,4 ( 1 ком ),12 и 13, fco 

купац ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор, за добра под ред.бр. 4 (1 ком ), 5,6,7,8,9,10 и 11, 

fco купац за партије 2 и 3 ЈП ''Војводинашуме'', Прерадовићева 2, Петроварадин 
 



    Члан 5. 

 Продавац се обавезује да ће добра испоручити Купцу у року од 10  дана од дана закључења 

уговора за партију 1, за партију 2 ____  (максимално 10 дана ), партију 3______(максимално 10 

дана ).'' 

 

Одељак XII  финансијско обезбеђење,члан 17, мења се и гласи:  

                Члан 17. 

Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза 

средством финансијског обезбеђења – бланко соло меницу, оверену печатом и потписом Продавца, 

са меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из 

члана 1. за партије 1и 2. а у циу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости 

извршити на уговорени начин и у уговореном року. 

 Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца 

уговора. Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико 

је Продавац у целости испунио своје обавезе. 

 
7. На страни 31. конкурсне документације (Прилог 11.- Подаци о захтеваним средствима 

финансијског обезбеђења ), иза става 2, додају се речи: 

'' за партије 1 и 2.'' 

 

II Наведене I Измене и допуне конкурсне документације одмах се уграђују у интегрални текст 

Конкурсне документације бр ЈН 066/ 15-8 од 03.09.2015.и објављују на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници наручиоца: www.vojvodinasume.rs. У осталом текст Конкурсне 

докуметнације остаје неизмењен. 

 

IV Обзиром да је наручиоц изшио измену Конкурсне документације у року мањем од осам 

дана од дана истека рока за подношење поднуда, продужава се рок за подношење понуда у 

поступку јавне набавке мале вредености добара- Електроуређаји за домаћинство. године до 

18.09.2015. године до 11,00 часова.  
Јавно отварање понуда ће се обавити 18.09.2015.. године у 11,30 часова у дирекцији ШГ 

„Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11. 

 

 

 

 

              Председник комисије 

                               Наташа Пејак 

 

  

 

http://www.vojvodinasume.rs/

