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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Петроварадин,  

Прерадовићева 2 

Број: 187/1-1 

Дана: 20.02.2020. год. 

Интернет страница: http://www.vojvodinasume.rs 

 

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 188 од 10.12.2019. год. у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда по чл. 36.  ст. 1. тч. 2. ЗЈН, за јавну набавку 

услуга бр. 16: Одржавање пословног „АБ Софт“ софтвера 2020. год. Наручиоца ЈП 

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

понуда, доноси: 

 

         ОДЛУКУ 

           О ПРВИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

                                                        КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

I Мења се Конкурсна документације број 187/1 од 11.02.2020. год. у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда по чл. 36. ст. 1. тч. 2. ЗЈН, за јавну набавку услуга 

бр. 16: Одржавање пословног „АБ Софт“ софтвера 2020. год. тако што се: 

1) у поглављу бр. 7: „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, у 

тачки 7.3: „Понуда мора да садржи следеће“, подтачка 7.3.4: „Средство финансијског 

обезбеђења за извршење уговора........ „ БРИШЕ; 

2) у поглављу бр. 8: „НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ“, у тачки 8.1. 

„Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања“, затим у поглављу бр. 11: „ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ“ у тачки 5) „Опис предмета набавке“, у делу: „Услови плаћања“, као и у 

поглављу бр. 17 - Модел уговора,  у члану 5. став 3, 

део текста који гласи:  

„(од 01.01.2020. год. до 30.04.2020. год; од 01.05.2020. до 30.06.2020. год; од 01.07.2020. 

до 30.09.2020. год; од 01.10.2020. до 31.12.2020. год.)“,  

мења и исти сада гласи: 

(од 01.01.2020. год. до 31.03.2020. год; од 01.04.2020. до 30.06.2020. год; од 01.07.2020. 

до 30.09.2020. год; од 01.10.2020. до 31.12.2020. год.); 

3) у поглављу бр. 12: „ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ“, због уочене техничке грешке, мења се табела приложена у 

наведеном поглављу; 

4) у поглављу бр. 17 - Модел уговора,  у члану 3, став 1. тачка 2) СЕ БРИШЕ. 
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 У свему осталом, конкурсна документација бр. 187/1 од 11.02.2020. остаје неизмењена. 

Због наведених измена, Наручилац сачињава пречишћен текст конкурсне документације 

187/1 од 11.02.2020. која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца:  www.vojvodinasume.rs 

 

 

II С обзиром да се ове измене и допуне конкурсне документације врше у року краћем од 8 

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

до  26.02.2020. год. до 09,30 час. 

 

 

 

                                                                                                                     Председник Комисије 

                                                                                                             Ђуро Копитовић, дипл.инж.ел. 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца  

- Сектору за комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви. 


