
 
 

На основу члана 61. став 6. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), те члана  14. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова(„Сл.гласник РС“ број 86/2015) комисија наручиоца за јавну 

набавку ЈН 26-15 доноси следећу: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У конкурсној документацији јавне набавке ДЦП опреме за потребе биоскопа 

Културног Центра Новог Сада ЈН 26-15 објављеној на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца дана 16.10.2015. године, поред наведених средстава 

обезбеђења : oригинал банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% 

од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 60 дана дуже од 

истека рока важности уговора и бланко соло менице за отклањање грешака у 

гарантном року, наручилац захтева следеће: 

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

Изабрани понуђач је дужан да да у тренутку закључења уговора, односно у 

крајњем року од 7 дана, од дана закључења уговора, као средство обезбеђења 

преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора са роком важности  

најмање 15 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

На основу горе наведене измене и допуне конкурсне документације, комисија 

наручиоца обавештава потенцијалне понуђаче да продужава рок за подношење 

понуда у складу са чл. 63.ЗЈН за дан 19.11.2015. године до 15.00 часова. Јавно 

отварање Понуда обавиће Комисија за јавну набавку Наручиоца, на дан истека 

рока за подношење Понуда – 19.11.2015.године са почетком у 15.30 часова, на 

адреси Наручиоца. 

На основу ове одлуке и обавештења о продужењу рока за подношење понуда 

комисија ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити 

пречишћени текст конкурсне документације за ЈН 26-15. 

Број: 26-15-5  

10.11.2015. година      Комисија 

 

 
 


