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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: ЈН 034/17-9 

Дана: 27.04.2017. 

 

 

 

 На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 68/15 ) 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности услуга: ''ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА 

ВИДЕО НАДЗОР И АЛАРМНОГ СИСТЕМА ЗА 2017. ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' )'', 
сходно својим овлашћењима,  доноси  

 

 

 

 ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

  МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку услуга - ''ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА 

ВИДЕО НАДЗОР И АЛАРМНОГ СИСТЕМА ЗА 2017. ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ), 

покренута Одлуком наручиоца бр. ЈН 034/17-2 од 10.04.2017. године.  

 

 Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин: 

 

I  У прилогу бр.4а-страна бр 8 - Образац додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и   

    доказивање њихове испуњености се мења и  гласи: 

 

'' Испуњеност услова из тачке 2. понуђач доказује: 

 

- за лица која су запослена код подносиоца понуде подношењем копије уговора о раду на 

неодређено/одређено време и  копије М обрасца о пријави-одјави запосленог на осигурање код 

надлежног РФПИО, односно за лица која нису запослена код подносиоца понуде, уговор о делу/ 

уговор о обављању привремено повремених послова или други уговор о радном ангажовању, са 

копијом одговарајуће лиценце са потврдом издату од стране МУП-а Републике Србије да је 

лиценца важећа у време подношења понуде. '' 
 

 

 II У осталом делу текста конкурсна документација се не мења. 

 

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

дана истека рока за подношење понуда, продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне 

набавке мале вредености услуга- '' Одржавање система видео надзор и алармног система за 2017. 

год. ( за потребе ШГ ''Сомбор'' )'', године до 05.05.2017. године до 10,00 часова.  

Јавно отварање понуда ће се обавити 05.05.2017. године у 10,30 часова у дирекцији ШГ „Сомбор“ 

Сомбор, Апатински пут 11. 

         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                                      Предраг Станковић, дипл.инж.шум. 

              ________________________ 

 


