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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: 1356/8 

Дана: 30.12.2015. 

 

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, позивa за подношење понуда број 92, сходно 

својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  II  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 следеће измене конкурсне 

документације: 

 

I У Прилогу бр.3, на страни 12 , која се односи на Спецификације и Техничке карактеристике, 

мења се постојећи текст, тако што се брише  „уверење о квалитету (атест) плочица и кланфи 

издато од стране акредитованог тела (Институт за испитивање материјала ИМС А.Д. Београд)“ 

и замењује са „Извештај о испитивању квалитета издат од стране акредитованог тела“ те нови 

текст гласи: 

 

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

испитивању квалитета издат од стране акредитованог тела, као доказ усаглашености 

добра са прописаним захтевима“. 

 

 

II 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. 

                  ________________________ 

 


