
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку 
Број: IV-404-576/2019 
Број: ЈНМВ К 47/19 
Дана: 15.11.2019.  
Суботица, 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ДОБРА – ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
 

 Дана 07.11.2019. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈНМВ К 47/19, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  
 

I 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 47/19 у поглављу VII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Мења се на страни 34/35 тачка 16.1 и гласи: 
 

„16.1. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, 
најкасније у року од  10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума, издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 300.000,00 динара без ПДВ-а са роком важности 
најмање 10 дана дуже од датума важења оквирног споразума.“ 
 

II 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 34/19 у поглављу VIII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Мења се на страни 35/35 тачка 18. и гласи: 
 
 „18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
    
 Рок за подношење понуда је дана 21.11.2019. године до 10:00 часова, у ком року понуда 
треба да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања. 
 Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

 



 

 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.11.2019. године у 11:00 часова, у 
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2 Отварању 
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који 
своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 
 
 

III 
 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


