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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: +381 21/431-144; 

текући рачуни: 205-601-31; 160-923461-13; 

265-2010310003850-51; 355-1099947-33 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: 1096/1-1 
Датум: 28.08.2019. године  
 
На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 
Комисија образована Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 1097 од 
16.08.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 72: Конзумни 
производи 2019. год. (за потребе Дирекције ЈП), која је покренута Одлуком број 1096 од 
16.08.2019. године, у року предвиђеном за подношење понуда доноси: 
 
 

ПРВУ ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

I Мења се Конкурсна документација бр. 1096/1 од 23.08.2019. године, према следећем:    
 
У поглављу бр. 5: Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 11 -  Подаци о врсти, 
садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 
понуђача, у обрасцу Изјаве  на страни 22,  БРИШЕ  СЕ ТЕКСТ: 

                                                   
,,   И З Ј А В А 

 
 У свему сам сагласан и обавезујем се да уз понуду приложим средство финансијског 
обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним 
захтевима Наручиоца. 
 
 
                               Понуђач 
 
 
 
 
   _____________________                                                            _______________________              
      (Место и датум)                   (Потпис одговорног лица) “ 
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 И ИСТИ САДА ГЛАСИ ОВАКО: 
                        

 
 
 
                                                             И З Ј А В А 
 

 
 У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом закључења уговора приложим 
средство финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према 
напред наведеним захтевима Наручиоца. 
 
 
                           Понуђач 
 
 
 
 
   _____________________                                                            _______________________              
      (Место и датум)                     (Потпис одговорног лица) 
 
 
 
 
 
II Сви остали делови конкурсне документације бр. 1096/1 од 23.08.2019. године остају 
неизмењени. 
 
III С обзиром да се Прве измене и допуне конкурсне документације врше у року не краћем 
од 8 (осам) и мање дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда 
остаје неизмењен. 
 

 
 

                                                                                                                        Председник комисије  
                                                                                                                      Весна Петровић, мен.тур. 

 
 

 
Доставити:                                                                                                                 
 -  на Порталу јавних набавки;                                                                                     .                                                        
-  на Интернет страници Наручиоца; 

 -  Сектору за финансије, комерц.послове и маркетинг;                                               
 -  Архиви ЈП.                                                                                      

 
 


