
 

  

 

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: 1295/2 

Дана: 22.12.2015. 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12...68/15) 

Комисија за провођење отвореног поступка јавне набавке добара – материјал за шумске 

путеве за  2015.год. (II), покренуту Одлуком директора ЈП број 1295 од 04.11.2015.г., позив 

за подношење понуда број 103, сходно својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 I У конкурсној документацији бр. 1295/1 од 23.11.2015.г.  за отворени поступак јавне 

набавке добара – материјал за шумске путеве за  2015.год. (II), покренут Одлуком директора 

Јавног предузећа бр.1295 од 04.11.2015.г  врше се следеће измене конкурсне документације:   

 

- На страни 3 конкурсне документације (Прилог бр.1-Општи подаци о јавној набавци), у 

ставци „остали подаци о јавној набавци“, направљена је техничка грешка, која се 

исправља, те се мењају тачка 2 и тачка 3 и гласе: 

„Рок за подношење понуда: 25.12.2015.године до 10:00 часова“ 

 

„Јавно отварање понуда ће се обавити 25.12.2015.године у 10:30 часова, у просторијама 

Дирекције Предузећа ЈП „Војводинашуне“ Петроварадин, Прерадовићева бр.2“ 

 

II На страни 12 конкурсне документације (Прилог бр.5-Упутство понуђачима како да 

сачине понуду), под тачком 2 направљена је техничка грешка, која се исправља, те се мења 

подтачка 2.5 у делу који се односи на благовремено достављену понуду ( Захтеви наручиоца у 

погледу рока и начина подношења и јавног отварања понуда) те гласи: 

 

„Благовременом понудом сматра се она понуда која Наручиоцу стигне најкасније до 

25.12.2015.г. године до 10:00 часова.“ 

 

„Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комисијски,  30 дана  од дана 

објављивања позива. Одмах по истеку рока  за подношење понуда,  истога дана  

25.12.2015. године  у 10:30  часова, у просторијама предузећа ЈП ''Војводинашиме'' 

Петроварадин, Прерадовићева бр. 2,  вршиће се поступак отварања“ 

 

        III   У осталом делу конкурсна документација бр. 1295/1 , за јавну набавку добара – 

материјал за шумске путеве за  2015.год. (II),, покренутa Одлуком директора Јавног предузећа 

бр.1295 од 04.11.2015.г  која се спроводи у отвореном поступку,  се не мења, а како је ова 

измена, сходно  чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкам, извршена осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, рок за подношење понуда,  одређен у конкурсној документацији 

се  продужава, те је  нови рок за подношење понуда је_25.12.2015. године до 10,00 часова. 

Јавно отварарање понуда ће бити 25.12.2015. године са почетком у  10,30 часова на месту 

како је одређено конкурсном документацијом. 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

             Предраг Мирић, мастер инж.шум. 

           _______________________________ 


