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ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНЕ  Позива и Конкурсне документације за јавну набавку маркетиншких услуга за  
                  манифестације: „Великогоспојински дани 2013“ и „Тиса река љубави“ за потребе 
                  општине Нови Бечеј у 2013-ој години, ЈНМВ  бр. IV 04-404-2/10-2013  
 

Сходно одредбама члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012) обавештавамо Вас да је дошло до измене Конкурсне документације за јавну набавку 
маркетиншких услуга за манифестације: „Великогоспојински дани 2013“ и „Тиса река љубави“ за 
потребе општине Нови Бечеј у 2013-ој години, бр. IV 04-404-2/3-2013 од 10.05.2013. године, и то у 
делу рокова: за подношење понуда и отварање понуда. 
  Наиме, дана 14.05.2013. године припремљен је  Позив за подношење понуда и Конкурсна 
документација за јавну набавку маркетиншких услуга за манифестације: „Великогоспојински дани 
2013“ и „Тиса река љубави“ за потребе општине Нови Бечеј у 2013-ој години, бр. IV 04-404-2/3-2013 
од 10.05.2013. године. 

Истог дана – 14.05.2013. године су, с обзиром да се ради о јавној набавци мале вредности,  а 
сходно одредби чл. 39. став 5. Закона о јавним набавкама, Позив и Конкурсна документација 
упућени на адресе три потенцијална понуђача и постављени на сајт општине Нови Бечеј, 
www.novibecej.rs 

Истог дана требало је поставити Позив и Конкурсну документацију на Портал јавних набавки, 
што из техничких разлога није било могуће. Наиме, приликом покушаја да се наведено постави, 
администратор је тражио измену шифре делатности, што је и учињено, али је одобрење за наставак 
рада на Порталу накнадно добијено тако да су Позив и Конкурсна документација постављени на 
Портал јавних набавки дана 15.05.2013. године у 08,00 часова. 

С обзиром на чињеницу да се очекивало да ће дана 14.05.2013. године Позив и Конкурсна 
документација бити постављени и на Порталу ЈН, у чему се није успело, а да је истог дана 
понуђачима већ упућен Позив са Конкурсном документацијом, као и на чињенице да се рок за 
подношење понуда рачуна од дана објављивања позива на Порталу ЈН (чл. 101. Закона), као и да 
рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности не може бити краћи од 8 дана 
од дана објављивања позива за подношење понуда (чл. 99. Закона), извршене су  ИЗМЕНЕ  Позива и 
Конкурсне документације за предметну јавну набавку, и то у делу рокова за подношење понуда 
и отварање понуда, , и то на следећи начин,: 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 22.05.2013.  НА  23.05.2013. године и 
- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 22.05.2013.  НА  23.05.2013. године; 

Позив и Конкурсна документација у свему осталом остају непромењени.  
 С поштовањем,                                                            Председник Комисије: 

            ____________________________ 
                       Миљан Исаков 
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