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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Петроварадин,  

Прерадовићева 2 

Број: 1007/1-3 

Дана: 20.09.2019. год. 

Интернет страница: хттп://www.војводинасуме.рс 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Решења о образовању комисије број 1081 од 14.08.2019.год. у отвореном поступку за 

јавну набавку добара бр. 57: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ 2019.год. (II) (за 

потребе ШГ ''Нови Сад'') Наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ ''Нови Сад'' 

комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуда, доноси: 

  

ОДЛУКУ 

О ДРУГИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Због уочене техничке грешке, мења се Конкурсна документације број 1007/1 од 26.08.2019. у 

отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 57: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ 

2019.год. (II) (за потребе ШГ ''Нови Сад''),  према следећем: 

 

И 

 

2) У тексту конкурсне документације, у поглављу 3, на страни 12, поглавље техничке 

карактеристике, партија бр. 2 Резервни делови  за форвардере и харвестере TIMBERJACK JOHN 

DEERE  , позиција : 

24.Редуктор трансмисије, СЕ БРИШЕ И НЕЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

4.) У тексту конкурсне документације, у поглављу 6.2, на страни 60, поглавље Образац понуде-

посебни део, партија бр.2 Резервни делови  за форвардере и харвестере TIMBERJACK JOHN 

DEERE   , позиција: 

24. Редуктор трансмисије, СЕ БРИШЕ И НЕЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

II 

 

Обзиром да се ове измене и допуне конкурсне документације врше у року осам и мање дана до 

дана отварања понуда, на основу члана 63. став 5. ЗЈН, продужава се рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, те се 

 

у поглављу I врше измене и сада гласе: 

 

1.9.    Подношење понуде 
 
 
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме», ШГ“НОВИ САД“, Бул. 

Ослобођења 127/XII  примљена до 03.10.2019. године, најкасније до 09,00 часова. 

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу: 

ШГ“НОВИ САД“, Бул. Ослобођења 127/XII Нови Сад  

 

Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде. 
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Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама , са на коверти/кутији залепљеним 
обрасцем из поглавља 1.6. Пропратни образац ( или дословно преписаним). 
 
 
Понуде које нису примљене код наручиоца до 03.10.2019. до 09,00 часова, поштом или лично 
достављене, сматраће се неблаговременим. 
 
 
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су 
неблаговремено поднете. 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси за једну, више или за све 
партије. 
 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен у поглављу 5.4. ове конкурсне документације. 
 

1.10. Отварање понуда  

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.10.2019. године у 10,00 часова у  просторијама 

ШГ „Нови Сад“ у Новом Саду, Бул. Ослобођења 127/XI 
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћ  понуђача за учешће у поступку отварања понуде 

 

У свему осталом, текст Конкурсне документације број 1007/1 од 26.08.2019. год. остаје 

неизмењен. 

 

Ове измене и допуне Конкурсне документације постају саставни део Конкурсне документације 

1007/1 од 26.08.2019. године и објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца: www.vojvodinasume.rs 

 

 

                                                                                                      Председник Комисије 

                                                                                             Јовица Ракоњац, дипл.инж.шум. 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца  

- Архиви. 


