
 
 

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15 ), Наручилац - Туристичка организација Нови Пазар у поступку јавне 
набавке мале вредности - набавка радова - извођење унутрашњих радова на 
конаку за посетиоце манастира у комплексу манастира Ђурђеви ступови, број 
28/20, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
   

 

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/12, 14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење 
понуда имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене 
или допуне објави на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.   

 

У предметном поступку јавне набавке мале вредности - набавка радова - 
извођење радова на конаку за посетиоце манастира у комплексу манастира 
Ђурђеви ступови, број 28/20, Наручилац - Туристичка организација Нови Пазар, 
врши измену конкурсне документације ( из разлога техничке 
грешке при изради конкурсне документаицје ) и то на следећи 
начин:   
  

Страна 19 од 85 предметне конкурсне документације престаје да важи и 
замењује се страном 19 од 85 - Измена конкурсне документације од 25.03.2020. 
године,   

Страна 57 од 85 предметне конкурсне документације престаје да важи и 
замењује се страном 57 од 85 - Измена конкурсне документације од 25.03.2020. 
године,   

 
С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 19 од 85 - Изменa 

конкурсне документације од 25.03.2020. године и 57 од 85 - Измена конкурсне 
документације од 25.03.2020. године, из ког разлога је неопходно да 
заинтересована лица / потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом 
конкурсне документације и преузму новообјављене стране са Портала јавних 
набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно 
објављеним странама. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.      
  

Како је чл. 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15 ) прописана дужност наручиоца који у року за подношење понуда имени или 
допуни конкурсну документацију, да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки као и на својој интернет страници, наручилац објављује предметну измену 
конкурсне документације.  У складу са Законом о јавним набавкама наручилац ће 
продужити рок за подношење понуда. 
 
 

Наручилац - Туристичка организација Нови Пазар 
Комисија за јавну набавку 

 
 
 



 
 

 
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Туристичка организација 
Нови Пазар, ул. Митровачка б.б. , 36300 Нови Пазар. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.03.2020. 
године до 11:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 27.03.2020. 
године у 11:15 часова у просторијама Наручиоца. 
 
 

Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда 
- уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање 
благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду 
примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење 
понуда, односно није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда ( наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно овој 
забрани - чл. 87. ст. 5. Закона о јавним набавкама ). 
 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин одређен конкурсном документацијом за подношење понуда. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља ( у смислу чл. 87. ст. 6. Закона о јавним набавкама ). 
 

 

Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити непосредно 
или путем поште на адресу наручиоца - Туристичка организација Нови Пазар, ул. 
Митровачка б.б. , 36000 Нови Пазар, са назнаком: 
 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ 
ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ ________'' или 
  

''НЕ ОТВАРАТИ - ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ 
ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ _________'' или 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ 
ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ ________'' или 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У 
ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ _________''. 
 
 

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или 
скраћено пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт. У случају да измену, допуну, опозив или измену и 
допуну понуде подноси група понуђача, на полеђини коверте или кутије је 
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе ( пословно или 
скраћено пословно име ) свих учесника у заједничкој понуди. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

 
Извођење унутрашњих радова на конаку за посетиоце манастира у комплексу манастира Ђурђеви ступови 

број 28/20 
Измена конкурсне документације од 25.03.2020. године 

 

Страна 19 од 85  
 
 



 
 

 
2. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 

 
Редни 
број 

 
Опис позиције 

 

 
Ј.М. 

 
Количина 

Јединична 
цена 

( у динарима без 
ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

2.1 

Набавка и уградња улазних 
двокрилних врата од пуног дрвета, 
храстова, са потребним оковом. 
димензије 190x210 
Обрачунато по комаду. 

ком 1,00   

 
 

УКУПНО 1. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ  ( у динарима без ПДВ-а ): 
( од позиције 1.1 до позиције 1.1 ) 

 

 

 

 
3. БРАВАРСКИ РАДОВИ 

Редни 
број 

 
Опис позиције 

 

 
Ј.М. 

 
Количина 

Јединична 
цена 

( у динарима без 
ПДВ-а ) 

Укупно 
( у динарима без 

ПДВ-а ) 

3.1 

Набавка и уградња унутрашњих врата 
са рамом од ал профила и испуном од 
универа и потребним оковом 
димензија70/210 
Обрачунато по комаду. 

ком 7   

3.2 

Набавка и уградња унутрашњих врата 
са рамом од ал профила и испуном од 
универа и потребним оковом 
димензија 90/210 
Обрачунато по комаду. 

ком 12   

3.3 

Набавка и уградња унутрашњих врата 
са рамом од ал профила и испуном од 
универа и потребним оковом 
димензија 180/210 
Обрачунато по комаду 

ком 1   

3.4 

Израда и уградња врата од ал 
профила, са потребним оковом, 
гаражна роло са мотором 
димензија180x240 
Обрачунато по комаду. 

ком 1   

3.5 

Израда и уградња врата од ал 
профила, са потребним оковом, 
гаражна роло са мотором 
димензија240x240 
Обрачунато по комаду. 

ком 3   

 

 
 Извођење унутрашњих радова на конаку за посетиоце манастира у комплексу манастира Ђурђеви ступови 

број 28/20 
Измена конкурсне документације од 25.03.2020. године 

Страна 57 од 85 
 

 


