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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: 1356/6 

Дана: 28.12.2015. 

 

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

Комисија за провођење отвореног поступка јавне набавке добара - плочице (пластичне) и 

пропратни алат за обележавање трупаца за 2015. год. у отвореном поступку, покренуту 

Одлуком директора ЈП бр. 1356 од 20.01.2015. год. и Одлуком о измени одлуке о покретању 

поступка бр.1356/2 од 03.12.2015.године, позив за подношење понуда број 92, сходно својим 

овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 У конкурсној документацији бр. 1356 од 16.12.2015.г.  за отворени поступак јавне набавке 

добара - плочице (пластичне) и пропратни алат за обележавање трупаца за 2015. год.  , покренут 

Одлуком директора Јавног предузећа бр. 1356 од 20.01.2015. год. и Одлуком о измени одлуке о 

покретању поступка бр.1356/2 од 03.12.2015.године врше се измене: Спецфикација и 

Техничких карактеристика и  Упутства понуђачима како да сачине понуду,  , на следећи начин:  

 

I У делу конкурсне документације која се односи на Спецификације и Техничке 

карактеристике – Прилог бр.3, на страни 12, брише се реч „квалитетне“ тако да нови текст гласи: 

„Плочице треба да буду израђене од пластике најмање дебљине 2мм“ 

 

У Прилогу бр.3, на страни 12, на крају захтеваних техничких карактеристика мења се 

постојећи текст, тако што се брише реч „стандард“, те нови текст гласи: 

 

„Понуђач је дужан да наручиоцу, приликом подношења понуде, достави уверење о 

квалитету (атест) плочица и кланфи издато од стране акредитованог тела (Институт за 

испитивање материјала ИМС А.Д. Београд), као доказ усаглашености добра са 

прописаним захтевима“. 

 

и у наставку се додаје  текст који гласи: 

 

“ Понуђач тражене узорке треба доставити у следећем броју: плочица 40 комада у низу за 

сваку класу по бојама (F,L,I,II,III,VTO), 1 узорак чекића, оба магацина са 4 и 5 класа, 10 

комада кланфи, 1 комад колоброја, 1 комад чекића за кланфе, 1 комад пластичних 

клинова, 1 комад плочица за привредни риболов за сваку врсту.“ 

 

На страни 13 конкурсне документације, мења се тачка 3.1, тако што се брише „важећи домаћи 

или међународни стандард“ те нови текст гласи: 

 

„ Сва испоручена добра морају испуњавати све техничке карактеристике како је описано 

у Прилогу бр.3“ 
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II У делу конкурсне документације која се односи на  Упутство понуђачима како да 

сачине понуду– Прилог бр.5, мења се тачка 6, подтачка 1, тако да гласи: 

 

„ за озбиљност понуде – подноси се за сваку партију посебно, потписана и оверена печатом, 

регистрована бланко соло меница и један попуњен, потписан и оверен печатом Образац 

меничног овлашћења“ 

 

У тачки 11 - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева, мења се подтачка 11.1, тако да 

гласи: 

 

„За озбиљност понуде, уз понуду прилаже се регистрована Бланко-соло меница, оверену 

печатом и потписом понуђача, и са меничним писмом чији је образац у прилогу, при чему 

менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од 

вредности понуде (партије)  без ПДВ-а. 

За извршење уговора, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији, 

приликом закључења уговора, доставити наручиоцу регистровану Бланко-соло меницу, 

оверену само печатом и потписом понуђача, са меничним писмом чији је образац у 

прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у које се уписује износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за сваку партију посебно.“ 

 

У тачки 11 - Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 

навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да 

уплати таксу одређену Законом, мења се подтачка 17.4, тако да измењена подтачка гласи: 

 

„Поднети захтев за заштиту права треба да буде сачињен у складу са чланом 151. Закона о 

јавним набавкама. Уплату таксе из члана 156. став 1. Закона о јавним набавкама, 

извршити на жиро рачун бр. 840-30678845-06 буџета Републике Србије са позивом на број 

јавне набавке. Такса се плаћа у износу од 120.000,00 динара.“ 

 

III У осталом делу конкурсна документација бр. 1356/3, за јавну набавку добара – 

плочице (пластичне) и пропратни алат за обележавање трупаца за 2015. год., покренута Одлуком 

директора Јавног предузећа бр. 1356 од 20.01.2015. год. и Одлуком о измени одлуке о покретању 

поступка бр. 1356/2 од 03.12.2015.године, која се спроводи у отвореном поступку,  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, одређен у конкурсној документацији (15.01.2016. године до 10,00 

часова), се неће продужавати. 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                     Милан Сучевић, маст.инж.шум. 

                  ________________________ 

 


