
ЈП „ Зоолошки врт „ Бор  

ул. Др. Миловановића бб 

ПИБ: 107366882 

Матични број:  20788429 

 

У складу  чл.54. став 12. тачка 1. и чл.63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована је 

Решењем директора ЈП“Зоолошки врт“Бор бр.79/2017 од дана 06.03.2017.године, је дана 

10.03.2017.године припремила: 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка добра - редни број набавке: ЈН-1/2017 - Храна за исхрану 
животиња у Зоо врту у Бору у сукцесивној испоруци од краја године обликована у 16 партије и то : 

 

Број партије Назив партије Ознака из општег речника набавке 

Партија 1 Јунеће месо за исхрену животиња 15111100 

Партија 2 Пилеће месо за исхрену животиња 15112130 

Партија 3 Риба за исхрану животиња 03311230 

Партија 4 Воће за исхрану животиња 03222000 

Партија 5 Поврће за исхрану животиња 03221000 

Партија 6 Сено детелина 15712000 

Партија 7 Сено ливадско 15712000 

Партија 8 Слама 03114100 

Партија 9 Кукуруз 03211200 

Партија 10 Пшеница 03211100 

Партија 11 Овас 03211600 

Партија 12 
Храна за прице, рибице и корњаче 

03211900 

Партија 13 Храна за рептиле 15710000 

Партија 14 Грануле за мачке 15710000 

Партија 15 Хлеб 15811100 

Партија 16 Кондиторски производи 15800000 

  

 

У поглављу VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

мења се на стр.48. став 2,3,4,5,6. тако да сада гласе: 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ  06. април 2017.године до11.00 часова. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06. априла 

2017.године до 11.00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 



приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријемапонуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

          Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуду понуђачу, саназнаком да је поднета неблаговремено. 

Место,време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда дана 

06. Април 2017.године у 11.30 часова на адреси Наручиоца ул. Др.Миловановића бб, Бор у 
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

 

                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 


