
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

Градоначелник 

Број: II-404-15/17 

Датум: 28.04.2017. 

Суботица 

Трг Слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и става 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије» број 124/2012,  14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

  II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

–ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

КАМИОНА СМЕЋАРА, АУТОПОДИЗАЧА, КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 01/17 

 

Наручилац је дана 31.03.2017. године објавио  на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца позив за подношење понуде и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке добра – 

камиона смећара, аутоподизача, канти и контејнера број ЈН П 1/17, у којој Конкурсној документацији 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

 

• На страни 13. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, Општи 

захтеви за сва возила, додају се следећи захтеви: 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави овлашћење или потврду произвођача шасије да у 

поступку јавне набавке може нудити њихово возило. Потврда или овлашћење морају бити издати 

на меморандуму произвођача и бити печатирани и потписани од стране овлашћеног лица 

произвођача. 

• На страни 45, у делу 7. конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, у Посебним условима 

уговора, у члану 12.2 мења се први став тако да гласи: 

Начин и услови плаћања које врши добављач према овом уговору су као што следи: 

I. Авансно плаћање: 30% процената уговорене цене (у складу са траженим авансом у обрасцу 

понуде) се плаћа у року од 45 дана од дана достављања гаранције за повраћај аванса (и 

пратеће профактуре на износ гаранције за повраћај аванса са пдв – ом) и гаранције за добро 

извршење посла. Гаранција за авансно плаћање се доставља Наручиоцу у року од 15 дана од 

дана закључења уговора. Гаранција мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, платива 

на први позив, без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања се 

издаје у висини траженог аванса са ПДВ-ом и мора да траје најмање до правдања аванса. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 



мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Банкарска гаранција 

треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 

08070695, броја рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.  

II. По пријему добара: Остатак уговорене цене за испоручену робу плаћа се по пријему добара 

најкасније четрдесет пет (45) дана од дана подношења фактуре и других релевантних 

документа. 

• На страни 46, у делу 7. конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, у Посебним условима 

уговора, у члану 14.1 у четвртом ставу, брише се друга реченица. 

• На страни 63 у тачки 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, мења се став 1., те гласи:  

 „Рок за подношење понуде је 09.05.2017. године до 11,00 часова.“ 

• На страни 64,  у тачки 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА мења се став 1.,  те гласи: 

      „Јавно отварање пондуа отпочеће исти дан, дана 09.05.2017. године, у просторијама Наручиоца, у 

Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, у Зеленој сали.“ 


