
 

 

 
 

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  отвореном 
поступку јавне набавке – набавка Реализација Пројекта- Унапређење туристичке 
инфраструктуре у граду Новом Пазару и  Старом Расу- Радови на санацији 
(текуће одржавање) градске библиотеке у Новом Пазару (на кат.парцели бр. 7879 
КО Нови Пазар), број 26/20, 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  – набавка радова - набавка 
Реализација Пројекта- Унапређење туристичке инфраструктуре у граду 
Новом Пазару и  Старом Расу- Радови на санацији (текуће одржавање) градске 
библиотеке у Новом Пазару (на кат.парцели бр. 7879 КО Нови Пазар), број 
26/20, Наручилац - Туристичка организација Нови Пазар, врши измену 
конкурсне документације ( из разлога техничке грешке при изради 
конкурсне документаицје ) и то на следећи начин:   

  

Страна 8 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 
се страном 8 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020. године,   

 
С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 8 - Изменa 

конкурсне документације од 10.04.2020. 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.      
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• уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом не поднесе на 
оригиналним обрасцима  

• не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом,  
• понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач; 
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).  

  
6.3.  Рок за достављање и отварање понуда   
  
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу Туристичка организација Нови 
Пазар, ул. Митровачка б.б. , 36300 Нови Пазар, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова у 
затвореној коверти са назнаком: “ Не отварај - Радови на санацији  (текуће одржавање) градске 
библиотеке у Новом Пазару (на кат.парцели бр. 7879 КО Нови Пазар); ЈНР 26/20.   
  
  
Крајњи рок за достављање понуда је 22.04.2020. године и то до 13,00 чассова.  
  
Ако последњи дан рока пада у недељу, или на дан државног празника, или у неки други дан 
када Туристичка организација Нови Пазар не ради, рок за подношење понуда истиче истеком 
првог наредног радног дана.  

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз 
повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

  
  

6.4.  Отварање понуда  
Јавно отварање понуда ће се обавити 22.04.2020. године са почетком у 13,15 часова у 
просторијама Туристичка организација Нови Пазар, ул. Митровачка б.б.Нови Пазар  уз 
присуство овлашћених представника понуђача.  
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за 
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је 
заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.  

Понуда са варијантама  

Понуде са варијантама нису дозвољене.  
6.6.  Начин измене, допуне и опозива понуде  

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда.  
Свако обавештење о изменама или повлачењу мора бити припремљено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти 
"Измена понуде" или "Повлачење понуде" за јавну набавку -  Радови на санацији (текуће 
одржавање) градске библиотеке у Новом Пазару (на кат.парцели бр. 7879 КО Нови Пазар); 
ЈНР 26/20.  
 
     




