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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 
Прерадовићева 2 

тел/фаx: +381 021/431-144 ; 
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: 1087/1-2 

Датум: 10.10.2019. 

 

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 1088 од 15.08.2019. у отвореном поступку 

јавне набавке добара бр. 71: Трактори 2019. год. (II) - по партијама, Наручиоца ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за 

подношење понуда, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРВИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

I У Конкурсној документацији бр. 1087/1 од 13.09.2019. год. за јавну набавку добара бр. 71: 

Трактори 2019. год. (II), у прилогу број 4 - под тачком 5: додатни услови прописани чланом 

76. ЗЈН, на странама бр. 15 и 16 конкурсне документације, бришу се услови захтевани за 

пословни и технички капацитет по партијама, тако да тачка 5. сада гласи: 
 
 

5.  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН 

ЗАКОНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА  

ДА ИСПУНИ  

Начин на који се доказују додатни 

услови. 

Право на учешће у поступку има понуђач 

који је произвођач или овлашћени заступник 

за продају и сервисирање машина које су 

предмет ЈН . 

Потврда (овлашћење) од произвођача 

добара (трактора, и иверача пањева) да је 

понуђач овлашћен за продају и 

сервисирање добара која су предмет јавне 

набавке, за територију Р. Србије најмање 

12 месеци рачунајући од датума објаве 

јавне набавке 

 Право на учешће у поступку има понуђач 

који испуњава и додатни услов да је 

обезбедио сервисирање добара и резервне 

делове на територији Републике Србије. 

За сервисирање добара, неопходно је да 

понуђач поседује најмање 4 (четири) 

сервисна возила за рад на терену, и најмање 4 

(четири)  запослена сервисера који су  

сертификовани од стране произвођача добара 

која се нуде. 

НАПОМЕНА: Ово је минимални услов, 

без обзира да ли се понуда подноси за једну, 

две или три партије.  

 Доставити фотокопије М1 обрасца и 

Уверење РФ ПИОР -а, којим се 

доказује пријава и радни стаж код 

понуђача за запосленог сервисера, 

 Доставити сертификат производјача 

добара на лично име сва 4 

сервисера о завршеној обуци за 

добра која су предмет јавне набавке, 

 Доставити фотокопије очитаних 

саобраћајних дозвола за сервисна 

возила 
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II  Бришу се прилог број 11а - на страни бр. 2 и 52 конкурсне документације, прилог број 

11б - на страни бр. 2 и 53 конкурсне документације и прилог број 11ц на страни бр. 2 и 54 

конкурсне документације: образац референтне листе за понуђача, као и прилог  бр. 12 - на 

страни бр. 2, 55 и 56 конкурсне документације: образац потврде купца 
 

Остали делови конкурсне документације остају неизмењени. 

 

III Ове прве измене и допуне конкурсне документације постају саставни део конкурсне 

документације бр. 1087/1 објављене дана 13.09.2019. год.  

 

IV Обзиром да се наведене измене и допуне врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека 

рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава до 18.10.2019. год. до 

10 часова. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Зоран Петаковић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца; 

- архиви. 

 


