
 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНMВ:  IV 04-404-2/10-2015 

Датум:   22.06.2015. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку 

                     услуге физичког обезбеђења објеката културе, манифестација које ће се одржати у  

                     Новом Бечеју и лицитације државног земљишта у општини Нови Бечеј, према  

                     спецификацији набавке и техничким карактеристикама набавке, ЈНМВ број 
                     IV 04-404-2/10-2015 

 

Увидом у Конкурсну документацију за предметну набавку, на стр. 21/33 у тачци 11. Упутства датом 

понуђачима како да сачине понуду, Комисија Наручиоца је констатовала да стоји:  

 

      „11. ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  

           РОКОВИМА    ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО  

           НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА: 
 Наручилац не  даје  средства финансијског обезбеђења  за плаћање у уговореном року. 

             Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.“ 

  

С обзиром на чињеницу да у Условима за учешће у поступку предметне јавне набавке на стр.  14/33 , 

стоји:  

 

„И з а б р а н и  понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 

средства финансијског обезбеђења – сопствене бланко соло менице које морају бити 

евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом „без 

протеста“ у траженој висини,  и са траженим роком важења, и то: 

    - м е н и ц у  за  добро  извршење посла.“ 

 

и да је на стр. 15/33 предметне Конкурсне документације дат образац Меничног овлашћења, 

 

Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, на стр.21/33 у тачци 11. Упутства 

датом понуђачима како да сачине понуду, тако да се уместо:   

 

    „11. ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  

           РОКОВИМА    ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО  

           НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА: 
 Наручилац не  даје  средства финансијског обезбеђења  за плаћање у уговореном року. 

            Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.“ 

 

уписује: 

    „11. ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  

           РОКОВИМА    ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО  

           НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

Наручилац не  даје  средства финансијског обезбеђења  за плаћање у уговореном року.                  
Наручилац од изабраног понуђача тражи средство финансијског обезбеђења за добро  

            извршење посла, и то: 



 

 

„И з а б р а н и  понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 

средства финансијског обезбеђења – сопствене бланко соло менице које морају бити 

евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом „без 

протеста“ у траженој висини,  и са траженим роком важења, и то: 

    - м е н и ц у  за  добро  извршење посла.“ 

 

С обзиром на чињеницу да је Комисија наручиоца извршила измену Конкурсне документације за 

јавну набавку услуге физичког обезбеђења објеката културе, манифестација које ће се одржати у 

Новом Бечеју и лицитације државног земљишта у општини Нови Бечеј, према спецификацији и 

техничким карактеристикама набавке, ЈНМВ број IV 04-404-2/10-2015, НА САМ ДАН ОТВАРАЊА 

ПОНУДА за предметну јавну набавку, наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним 

набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на: 

 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 22.06.2015.  НА  29.06.2015. године до  

  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 22.06.2015.  НА  29.06.2015. године у 12,00  

  часова; 

 

Позив и Конкурсна документација за предметну набавку у свему осталом остају непромењени.  

 

Након ове измене Конкурсне документације, Комисија Наручиоца ће измењену Конкурсну 

документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.              

 

 

                     Председник Комисије: 

      _______________________ 
                          Трифун Станковић 

 


