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Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце 

Ул.Вука Караџића бб, 18420 Блаце 

Број: 72/1 

Датум: 25.01.2019.године 

Б л а ц е 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

(даље: Закон), Комисија за јавну набавку, образована Решењем број 57/1 од 22.01.2019.године, 

врши следећу 

 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

  

           Мења се Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, број 1.1.4/19 - Набавка 

школског намештаја, у следећем: 

 

1.  На страни број 3. Конкурсне документацијe, тачка 4. мења се и гласи: 
 
- Процењена вредност јавне набавке је 1.200.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

 

2. На страни број 9. Конкурсне документације, тачка 1. (начин измене, допуне и опозива понуде), 

мења се и гласи: 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 

који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, 

односно која документа накнадно доставља Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на 

адресу: Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце, ул.Вука Караџића бб. 18420 Блаце, са назнаком: 

- „ Измена понуде за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка 

школског намештаја за потребе Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце, ЈН број 1.1.4/19- 

НЕ ОТВАРАТИ".  

или 

- „ Допуна понуде за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка школског 

намештаја за потребе Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце, ЈН број 1.1.4/19 - НЕ 

ОТВАРАТИ".  
Или 

- „Опозив понуде за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка 

школског намештаја за потребе Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце, ЈН број 1.1.4/19- 

НЕ ОТВАРАТИ".  

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да 

повуче нити да мења своју понуду.   



2 

 

Остале одредбе Конкурсне документације остају исте, осим рока за подношење понуда, који ће 

обавештењем о продужења рока за подношење понуда бити објављен на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце. 

 

Ова одлука о изменама и допунама Конкурсне документације објављује се на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


