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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 162/19-6 

Дана: 25.12.2019. 

 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и 

Решења о образовању комисије број ЈН 162/19-3 од 03.12.2019.год., у поступку јавне набавке 

мале вредности: ''Потрошни матеијал за хигијену 2019. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', 

покренутог Одлуком Заступника огранка ЈП „Војводинашуме“ ШГ''Сомбор'' Сомбор бр. ЈН 

162/19-2 од 03.12.2019.год., Комисија за јавну набавку, сходно својим овлашћењима, 

благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 I У конкурсној документацији бр. ЈН 162/19-5 од 20.12.2019.год  у поступку јавне 

набавке мале вредности добара – ''Потрошни материјал за хигијену 2019. год. (за потребе ШГ 

„Сомбор“)'' број 36/19, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

дана 20.12.2019.год.  

 

 мења се  на страни 6  у Обрасцу ''Техничке карактеристике (спецификације)'' у табели 

ставка под редним бројем 32 није добра литража захтеваног производа треба да буде 

10/1 уместо 25/1  

 

 утврдили смо да је омашком дошло до неслагања редних бројева у табелама које се 

налазае у конкурсној документацији те бити убачене нове табеле са новим реним 

бројевима које ће се налазити у Обрасцима: ''Техничке карактеристике 

(спецификације)'', Образац Понуде и Образац „Модел уговра“ 

 
 

II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 162/19-5 од 20.12.2019. год. за јавну набавку 

добара – '' Потрошни материјал за хигијену 2019. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ се не мења. 

 

III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима. 

 

IV Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације – ''Потрошни материјал 

за хигијену 2019.год.(за потребе ШГ „Сомбор“)''  – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, те се, без 

одлагања, заједно са овом Одлуком објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 
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V Обзиром да се измене врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, рок за подношење понуда се продужава до 08.01.2020.год. (до 10,00 часова). 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 08.01.2020. године у 10,30 часова у просторијама Огранка 

предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11. 
 

 

 

              Председник комисије 
                                                  Јелена Петричић, дипл.ецц 

                  ________________________ 

 


