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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: XXV-404-4/17-33 

Дана: 11. августа 2017. године 

Шифра: ОП-10/2017 

Нови Сад 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – услуге осигурања, шифра: ОП-10/2017, је 

дана 11. августа 2017. године, сачинила 
 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

(Шифра: ОП-10/2017) 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – услуге осигурања, шифра: ОП-

10/2017, у поглављу „VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, 

тачки 11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева, подподтачка 

11.1.2. : 

„ 11.1.2. Оригинално 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 7 дана од дана закључења уговора, издати понуђачу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без 

пореза на премије нежинотних осигурања, са роком важења који не може бити краћи од рока 

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо 

не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.„ 

мења се и гласи: 

„ 11.1.2. Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, 

издати понуђачу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% 

укупне вредности уговора без пореза на премије нежинотних осигурања, са роком важења 

који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији, а коју ће понуђач 

коме је додељен уговор доставити Наручиоцу приликом закључења уговора. Писмо не сме 

бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на 

политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.„ 

 

Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације. 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


