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JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN 

Preradovićeva 2 

tel/fax: +381 021/431-144 ; 

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198;  EPPDV:132716493 
 

Деловодни број: 1078/2-2 

Датум: 18.10.2019. године  

 

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: 1079  од 14.08.2019.год. у отвореном поступку, 

за јавну набавку добара бр. 61/2019: ПУТНИЧКА И ЛАКА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 2019. год., 

Наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, комисија за јавну набавку, у року 

предвиђеном за подношење понуда, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ДРУГИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

1. У Конкурсној документацији бр.1078/2 од 18.09.2019.год. за јавну набавку добара-Путничка 

и лака теретна возила, редни број бр.61, у Поглављу под редним бројем 3. врши се измена и 

допуна у делу захтеваних техничких карактеристика односно спецификација за Партију број 

1-Путничко возило 60-70kw (укупно комада: 1), на страни број 12, тако што се захтевана ставка 

која је гласила:  

„РЕЗЕРВНИ ТОЧАК НОРМАЛНИХ ДИМЕНЗИЈА“, мења тако да сада гласи: 

„РЕЗЕРВНИ ТОЧАК СМАЊЕНИХ ДИМЕНЗИЈА“. 

2. У Конкурсној документацији бр.1078/2 од 18.09.2019.год. за јавну набавку добара-Путничка 

и лака теретна возила, редни број бр.61, у Поглављу под редним бројем 3. врши се измена и 

допуна у делу захтеваних техничких карактеристика односно спецификација за Партију број 

1-Путничко возило 50-60kw (укупно комада: 5), на страни број 14, тако што се захтевана ставка 

која је гласила:  

„РЕЗЕРВНИ ТОЧАК НОРМАЛНИХ ДИМЕНЗИЈА“, мења тако да сада гласи: 

„РЕЗЕРВНИ ТОЧАК СМАЊЕНИХ ДИМЕНЗИЈА“. 

3. У Конкурсној документацији бр.1078/2 од 18.09.2019.год. за јавну набавку добара-Путничка 

и лака теретна возила, редни број бр.61, у Поглављу под редним бројем 3. врши се измена и 

допуна у делу захтеваних техничких карактеристика односно спецификација за Партију број 

1-Путничко возило 60-70kw (укупно комада: 1), на страни број 12, као и за Путничко возило 

50-60kw (укупно комада: 5), на страни број 15, захтевана ставка која је гласила: „СЕТ ЗА 

ПОПРАВКУ ПНЕУМАТИКА“ се брише. 

4. Остали делови конкурсне документације остају неизмењени. 

 

5. Сходно извршеној другој измени и допуни текста Конкурсне документације бр.1078/2 од 

18.09.2019.год. за јавну набавку добара-Путничка и лака теретна возила, редни број бр.61 

доноси се пречишћен текст Конкурсне документације којим поводом ће исти бити 

обајвљен са овом одлуком на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца.  
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6. С обзиром да се Друге Измене и допуне конкурсне документације врше у року краћем од 8 

(осам) и мање дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се 

продужава поводом чега ће се истовремено објавити Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда. 

 

 

 

                                                                                                                  Председник комисије  

 

         ________________________ 

                                                                                                                  мр Драган Плавшић 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца; 

- архиви. 


