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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 232/2 

Дана: 13.05.2020. 

 

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 233/20 од 21.04.2020.год., у поступку јавне набавке 

мале вредности: ''Супстрати за расадничку производњу 2020. год. (за потребе ШГ 

„Сомбор“)'', покренутог Одлуком Заступника огранка ЈП „Војводинашуме“ ШГ''Сомбор'' 

Сомбор бр. ЈН 232 од 21.04.2020.год., Комисија за јавну набавку, сходно својим овлашћењима, 

благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 I У конкурсној документацији бр. ЈН 232/1 од 06.05.2020.год  у поступку јавне набавке 

мале вредности добара – ''Супстрати за расадничку производњу 2020. год. (за потребе ШГ 

„Сомбор“)'' број 12/20, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

дана 06.05.2020.год. МЕЊА СЕ (датум отварања понуда) 
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор         Прилог бр.1 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 

Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, маст.инж.шум., заступник огранка 

Особа за контакт: Оливера Перкучин, дипл.инж.шум. -  председник комисије 

Телефон: 025/463-111 

Телефакс:025/463-115 

Интернет страница: www.vojvodinasume.rs 

Текући рачун: 310-280-60 NLB банка Нови Сад. 

Матични број: 08762198 

ПИБ: 101636567 

Број регистровања за ПДВ: 132716493  

 

2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка мале вредности добара. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су добра: СУПСТРАТИ ЗА РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ  2020.ГОД.   
( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 
Ознака из општег речника набавки: 24430000-ђубрива биљног или животињског порекла 
     

4. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набака. 

 

5. ЦИЉ ПОСТУПКА 

 Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити 

закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор. 

 

6. ПРАВО УЧЕШЋА 

  Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица која 

испуњавају услове из члана 75. ЗЈН, а испуњеност услова доказује се према члану 77. Истог Закона, 

према Упутству за доказивање испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији. 

 

7. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да 

доказују да понуђачи испуњавају све законом и подзаконским актима прописане услове за учешће у 

поступку јавне набавке, а на основу објављеног позива за подношење понуда. 

 

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда  ће се обавити дана 19.05.2020. год. у 10,30 часова у Дирекцији ШГ 

„Сомбор“ Апатински пут 11. 

 Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 

 

9. КОНТАКТ 

Особа за контакт: 

Оливера Перкучин, дипл.инж.шум. - председник комисије 

e-mail: polivera@sgsombor.co.rs 
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин                       Прилог 2. 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор   

           

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су добра: СУПСТРАТИ ЗА РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ  2020.ГОД.     
( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 

 

2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

Јавна набавка  je обликована по партијама: 

- Партија 1. тресет 

- Партија 2: хумус 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати једну 

целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

 

3. ПРЕУЗИМАЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача 

може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ЈП 

''Војводинашуме''Петроварадин, ШГ „Сомбор“ Апатински пут 11. 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије 

www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.vojvodinasume.rs. 

 

4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да 

доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности. 

 Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ „Сомбор“ 

Сомбор   Апатински пут  број 11,  приспела до дана 19.05.2020. год. до 10,00 часова. 

 Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ЈП "Војводинашуме", 

ШГ „Сомбор“, Сомбор   Апатински пут  11 

  Понуда  мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ – понуда за јавну 

набавку добара '' СУПСТРАТИ ЗА РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ  2020.ГОД. ( за потребе 

ШГ ''СОМБОР'' ) за партију/е ______ '' 
Понуде које не  стигну наручиоцу до дана 19.05.2020.године (било лично или поштом), 

најкасније до 10,00 часова, сматраће се неблаговременим. 

 Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити враћене 

понуђачима. 

 

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда  ће се обавити дана 19.05.2020. год. у 10,30 часова у Дирекцији ШГ 

„Сомбор“ Апатински пут 11. 

 Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 

 

 

         

                                        Председник комисије 

                                                       Оливера Перкучин, дипл.инж. шум. 



4 

 

II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 232/1 од 06.05.2020. год. за јавну набавку 

добара – ''Супстрати  за расадничку производњу 2020. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности се не мења. 

 

III Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације – ''Супстрати  за 

расадничку производњу 2020. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', те се, без одлагања, заједно са 

овом Одлуком објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
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 19.05.2020.год. (до 10,00 часова). 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 19.05.2020.године у 10,30 часова у просторијама Огранка 

предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11. 
 

 


