
Српско народно позориште 
Позоришни трг 1 
Нови Сад 
Дел.бр. 01-858/1-2020 
Датум: 27.03.2020. 
 
 
На основу чл. 61. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – Аудио и расветна техника за 
сцене (шифра: ЈНОП 01/2020) сачинила је дана 26. марта 2020. године, 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – АУДИО  

И РАСВЕТНА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНЕ 
(шифра: ЈНОП 01/2020) 

 
Тачка 1. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – Аудио и расветна техника за 
сцене, у поглављу 19. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, у делу 
под А), тачке 3., 4. и 5. мењају се тако да гласе: 
 
'' 
3. Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и 
наплативе банкарске гаранције за добро извршење посла (осим за обавезе које важе 
за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације)  
Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање 
неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за 
добро извршење посла – испорука, монтажа и пуштање система у рад, подешавање 
параметара и др. (осим за обавезе које важе за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 
31 спецификације), у износу од 5% од вредности уговора и са роком важности 5 дана 
дужим од уговореног рока за коначно извршење посла (испорука, монтажа и пуштање 
система у рад, подешавање параметара и др.) којим се банка, издавалац гаранције, 
безусловно и неопозиво обавезује да ће Понуђачу у случају да буде изабран за 
доделу уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са 
условима из конкурсне документације.   
  
4. Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и 
наплативе  банкарске гаранције за обавезе које произилазе из обавеза које важе за 
уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације   
Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање 
неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за 
добро извршење посла за обавезе које важе за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 
31 спецификације, у износу од 5% од вредности уговора и са роком важности 5 дана 
дужим од уговореног рока за коначно извршење посла (гарантног рока) којим се банка, 
издавалац гаранције, безусловно и неопозиво обавезује да ће Понуђачу у случају да 
буде изабран за доделу уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у складу са условима из конкурсне документације.   
  
5. Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и 
наплативе банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року  
Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за 
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, 
гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора 
и са роком важности гаранције 5 дана дужим од гарантног рока датог у понуди којим се 



банка, издавалац гаранције, безусловно и неопозиво обавезује да ће Понуђачу у 
случају да буде изабран за доделу уговора издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у складу са условима из конкурсне документације'' 
 

Тачка 2. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – Аудио и расветна техника за 
сцене, у поглављу 19. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, у делу 
под Б), тачке 2. и 3. мењају се тако да гласе: 
 
'' 
2. Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла (осим за обавезе које важе 
за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације)  
Добављач је дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, као 
средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 
добро извршење посла – испорука, монтажа и пуштање система у рад, подешавање 
параметара и др. (осим за обавезе које важе за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 
31 спецификације) у висини од 5% од укупно уговорене цене, која мора трајати 
најмање 5 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла (испорука, 
монтажа и пуштање система у рад, подешавање параметара и др.). Поднета 
банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
права на приговор и изражена у динарима. Наручилац ће ово средство финансијског 
обезбеђења наплатити ако добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе на 
начин и у роковима како је то предвиђено уговором (осим обавеза које важе за 
заменске уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације).  
  
3. Оригинал банкарску гаранцију за обавезе које произилазе из обавеза које важе за 
уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације  
Добављач је дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, као 
средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 
добро извршење посла за обавезе које важе за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 
31 спецификације у висини од 5% од укупно уговорене цене, која мора трајати најмање 
5 дана дуже од истека важности уговорних обавеза за ова добра (гарантног рока). 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без права на приговор и изражена у динарима. Наручилац ће ово средство 
финансијског обезбеђења наплатити уколико добављач не буде поштовао одредбе 
уговора које се односе на ова добра, односно не буде обезбедио заменске уређаје 
уколико се за тим укаже потреба.'' 
 

Тачка 3. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – Аудио и расветна техника за 
сцене, у поглављу 19. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, у делу 
под В), тачка 1. мења се тако да гласи: 
 
'' 
1. Оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Добављач је 
дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања записника о 
квалитативном и квантитативном пријему, као средство финансијског обезбеђења, 
преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, у висини од 5% од укупно уговорене цене, која мора трајати најмање 5 дана дуже 
од гарантног рока датог у понуди. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, 
неопозива и платива на први позив, без права на приговор и изражена у динарима.'' 
 

 



Тачка 4. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – Аудио и расветна техника за 
сцене, у поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, чл. 10. мења се тако да гласи: 
 
'' 
Добављач је дужан да након закључења овог уговора Наручиоцу достави средства 
финансијског обезбеђења, и то:  
  
1.  Оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је понуђач у 
понуди захтевао аванс)  
Добављач се обавезује да након потписивања уговора, а пре уплате аванса, као 
средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања у висини аванса и са роком важности најмање 5 дана 
дужим од уговореног рока за извршење посла. Наручилац се обавезује да ће вратити 
Понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од Понуђача 
прихвати фактуру за испоручена добра у висини датог аванса.  
  
2. Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла (осим за обавезе које важе 
за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације)  
Добављач је дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, као 
средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 
добро извршење посла - испорука, монтажа и пуштање система у рад, подешавање 
параметара и др. (осим за обавезе које важе за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 
31 спецификације) у висини од 5% од укупно уговорене цене, која мора трајати 
најмање 5 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла (испорука, 
монтажа и пуштање система у рад, подешавање параметара и др.). Поднета 
банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
права на приговор и изражена у динарима. Наручилац ће ово средство финансијског 
обезбеђења наплатити ако добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе на 
начин и у роковима како је то предвиђено уговором (осим обавеза које важе за 
заменске уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације).  
  
3. Оригинал банкарску гаранцију за обавезе које произилазе из обавеза које важе за 
уређаје под бројем 11, 13 и 31 спецификације  
Добављач је дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, као 
средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 
добро извршење посла за обавезе које важе за заменске уређаје под бројем 11, 13 и 
31 спецификације у висини од 5% од укупно уговорене цене, која мора трајати најмање 
5 дана дуже од истека важности уговорних обавеза за ова добра (гарантног рока). 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без права на приговор и изражена у динарима. Наручилац ће ово средство 
финансијског обезбеђења наплатити уколико добављач не буде поштовао одредбе 
уговора које се односе на ова добра, односно не буде обезбедио заменске уређаје 
уколико се за тим укаже потреба.  
  
Након потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему Добављач 
је дужан да Наручиоцу преда:  
1. Оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Добављач је 
дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања записника о 
квалитативном и квантитативном пријему, као средство финансијског обезбеђења, 
преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, у висини од 5% од укупно уговорене цене, која мора трајати најмање 5 дана дуже 
од гарантног рока датог у понуди. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, 
неопозива и платива на први позив, без права на приговор и изражена у динарима.'' 
 



Тачка 5. 
У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – Аудио и 
расветна техника за сцене (шифра: ЈНОП 01/2020), остаје непромењена. 
 

Тачка 6. 
Ове измене и допуне I Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а 
наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници, у складу са одредбом чл. 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама. 
 
        
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 


