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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: 702/2 

Дана: 02.06.2016. 

 

          На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Комисија за спровођење отвореног 

поступка јавне набавке добара: Храна за дивљач-зрнаста и кабаста 2016. год. - по 

партијама, покренутог Одлуком директора ЈП број 702 од 16.05.2016. год. по позиву за 

подношење понуда број 52/16 објављеног дана 31.05.2016. године на Порталу јавних 

набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила РС и базе 

прописа, сходно својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

  

 

О Д Л У К У   

О I ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 МЕЊА СЕ конкурсна документација бр. 702/1  од 31.05 2016. год.  за отворени 

поступак јавне набавке добара: Храна за дивљач-зрнаста и кабаста 2016.год.по партијама –, 

покренут Одлуком директора Јавног предузећа број 702 од 31.05.2016. и то у делу:  Врста, 

квалитет, количина и опис добара - техничке карактеристикe - Прилог бр. 3;  Образац понуде 

– Прилог бр. 6, на следећи начин: 

 

              I У прилогу бр. 3 „врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,  

количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

испоруке, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.“  

 

- у делу: „у погледу паковања добара наручилац захтева да:   

 

- сено луцерке род  2016.  партија бр. 2“- на страни 5, треба да гласи: 

„сено луцерке род 2016.  за партију 2 балирано у мале бале просечне тежине 15-20 кг“ 

 

- у делу: „захтеви наручиоца у погледу рока испоруке: на страни 5 треба да гласи: 

„Количине добара у овој јавној набавци представљају потребе наручиоца за 2016. 

годину. 

Према захтеву наручиоца испорука предметних добара је једнократна за партије бр. 1, 3,  

6, 7, 8, 9 и 10 док  се за  партије бр. 2, 4, 5 и 11, захтева сукцесивна испорука по захтеву и 

потребама наручиоца, с тим да се испорука врши у року од 15 дана, од дана закључења 

уговора односни диспозиције наручиоца“.   

 

  II  У прилогу бр. 6 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 2-5 , на страни 22  

конкурсне документације, табеларни део, који су понуђачи дужни да преузму и да понуду 

сачине на измењеном образцу, који сада гласи: 
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ПОНУДА бр. ________________________ од ____________________ 2016. године;   

 

за јавну набавку  ДОБАРА:   

 

Храна за дивљач - зрнаста и кабаста 2016. год. - по партијама, број ЈН 52/16,   

у отвореном  поступку јавне набаваке по позиву за подношење понуде бр. 52, објављеном  

дана 31.05.2016. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, као на Порталу службених гласила РС и базе прописа. 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ  

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника ) 

 

(а)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

 

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ______________________ 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 

 

За потребе ШГ „Сомбор“ 

 

   

 

Ред. 

бр. 

парт. 

НАЗИВ 
Јед. 

мере 

Количи

на 

Јед. Цена 

дин/ кг без 

ПДВ 

Јед. Цена 

дин/ кг са 

ПДВ 

Укупна 

цена дин,   

без ПДВ 

Укупна 

цена дин, 

са ПДВ 
Храна за дивљач-

зрнаста и кабаста  

2. Сено луцерке кг 294.500     

3. Јечам кг 13.750     

4. Зоб кг 30.200     

5. пшеница кг 15.000     

                                                    УКУПНА ЦЕНА     

   

   

- Рок важења понуде износи __________ дана (минимално 60 дана) од дана јавног отварања 

понуда. 

 

- Испорука добара се врши једнократно за партију 3, а сукцесивно за Партије 2, 4 и 5 према 

потребама наручиоца, с тим да је прва испорука добара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора. 

 

- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од ______ дана (мин. 30 дана, а макс. 45 

дана од дана испоруке робе). 

       

                                      ПОНУЂАЧ 

 

                ________________________ 
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III   У осталом делу конкурсна документација бр. 702/1 за јавну набавку добара: Храна 

за дивљач - зрнаста и кабаста 2016. године, по партијама,  покренута Одлуком директора Јавног 

предузећа број 702 од 16.05.2016. год. по позиву за подношење понуда број бр. 52/16 , 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 (30.06.2016. године до 10,00 часова),  се неће продужавати. 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

            Велимир Чешљевић, др вет.мед. 

 

                  ________________________ 


