
 

Матице српске 1 

Нови Сад 

ЈНОП бр. 18-8/19-5 

Датум: 05.07.2019. 

 

На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава 

  

Измену број 1. 

конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова 

– електро радови, ЈНМВ бр. 8/19 

  

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности радова – електро радови, ЈНМВ бр. 

8/19, извршена је следећa измена: 

-на страни 36/53 у делу „VI МОДЕЛ УГОВОРА СА ПРИЛОГОМ УГОВОРА“ који се односи на 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА, члан 16. се мења и гласи: 

„Извођач  је дужан да достави: 

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу, регистровану у Регистру 

меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном, у вредности од 15% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком трајања који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Додатно обезбеђење се предаје наручиоцу у моменту закључења уговора“. 

 

-на страни 37/53 у делу УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА у члану 20. речи „банкарска гаранција за 

отклањање недостатака у гарантном року“ замењене су речима „бланко соло меница“. 

 

-на страни 49/53 тачка 11. се мења и гласи: 

„Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло 

меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном, у 

вредности од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком трајања који је 30 (тридесет) 

дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Додатно обезбеђење се предаје наручиоцу у 

моменту закључења уговора.“ 

 

Сви остали услови наведени у конкурсној документацији остају непромењени. 

Горе наведена измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

радова – електро радови, ЈНМВ бр. 8/19.  

Ове измене конкурсне документације објављене су на Порталу јавнух набавки и интернет страници 

Наручиоца дана 05.07.2019. године. 

 

 Комисија за јавну набавку 


