
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

мале вредности услуге, брoj 404-1/120у-2019-28 - израда анализе безбедности деце  у 

зонама основних школа са предлогом безбедних рута за кретање деце, обавештава сва 

заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

1.    На страни 3/41 Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, Образац 

број 1, у делу Прималац понуде,  мења се и допуњује текст: 

 

„ПРИМАЛАЦ ПОНУДЕ: 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДА НИША 

Ул. 7. јули бр. 6, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату)“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„ПРИМАЛАЦ ПОНУДЕ: 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДА НИША 

Ул. Николе Пашића  бр. 28, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 202, на другом спрату)“ 
 

2.    На страни 7/41 Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, II 

Упутство понуђачима како да сачине понуду, 2. Начин подношења понуде, мења се и 

допуњује текст, у делу: 

 

„ 2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа Града 

Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, канцеларија број 13 (на првом 

спрату), најкасније до 29.01.2020. године, до 10:00 часова, непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, у 11:00 часова, у објекту Града Ниша у ул. 7. јули бр. 6 (сала у приземљу). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне 

документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail 

подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт 

особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Градска управа 

Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, (канцеларија број 13), 

број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Лице задужено за пријем понуде (референт) је дужно да, приликом пријема 

понуде/измене понуде/допуне понуде/ опозива понуде, без одлагања, на коверти, односно 

кутији у којој се понуда налази, обележи датум и време пријема и да у деловодној 

документацији евидентира број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

референт уочи неправилности приликом пријема понуде/измене понуде/допуне понуде/ 

опозива понуде (нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је 

отворена или оштећена коверта и сл.), дужан је да о томе сачини писану службену белешку 

и достави је члановима комисије.  

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје 

комисији.  

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 



Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде Град Ниш, Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6, предаће 

понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

 „ 2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа Града 

Ниша - Служба за јавне набавке, ул. Николе Пашића  бр. 28, 18000 Ниш, канцеларија број 

202 (на другом спрату), најкасније до 31.01.2020. године, до 10:00 часова, непосредно или 

путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, у 11:00 часова, у просторијама службе за јавне набавке ул. Николе Пашића  бр. 28, 

18000 Ниш, у сали бр. 211 (на другом спрату). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне 

документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail 

подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт 

особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Градска управа 

Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. Николе Пашића  бр. 28, 18000 Ниш, канцеларија 

број 202 (на другом спрату), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком 

„НЕ ОТВАРАТИ“. 

Лице задужено за пријем понуде (референт) је дужно да, приликом пријема 

понуде/измене понуде/допуне понуде/ опозива понуде, без одлагања, на коверти, односно 

кутији у којој се понуда налази, обележи датум и време пријема и да у деловодној 

документацији евидентира број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

референт уочи неправилности приликом пријема понуде/измене понуде/допуне понуде/ 

опозива понуде (нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је 

отворена или оштећена коверта и сл.), дужан је да о томе сачини писану службену белешку 

и достави је члановима комисије.  

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје 

комисији.  

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде Град Ниш, Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, ул. Николе Пашића  бр. 28, 

предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.“ 

 

 2. На страни 9/41, Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, II Упутство 

понуђачима како да сачине понуду, 5. Начин измене, допуне или опозива понуде у 

смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН,  мења се и допуњује текст, у делу: 

 

„5. Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

У случају измене или допуне понуде, понуђач је дужан да јасно назначи који део 

понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  

У случају опозива понуде, понуђач је дужан да јасно назначи да врши опозив понуде у 

виду изјаве која мора бити потписана. Опозвана понуда ће неотворена бити враћена 

понуђачу по спроведеном поступку јавног отварања понуда. 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текста „НЕ 

ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Градска 



управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, (канцеларија 

број 13, на првом спрату):“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

    „5. Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

У случају измене или допуне понуде, понуђач је дужан да јасно назначи који део 

понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  

У случају опозива понуде, понуђач је дужан да јасно назначи да врши опозив понуде у 

виду изјаве која мора бити потписана. Опозвана понуда ће неотворена бити враћена 

понуђачу по спроведеном поступку јавног отварања понуда. 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текста „НЕ 

ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. Николе Пашића  бр. 28, 18000 Ниш, 

канцеларија број 202 (на другом спрату):“ 

   

 3. На страни 16/41, Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, II Упутство 

понуђачима како да сачине понуду, 19. Начин  и рок за подношење захтева за заштиту 

права,  мења се и допуњује текст, у делу: 

  

„19. Начин  и рок за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се доставља на адресу: Град Ниш, Градска управа 

града Ниша - Служба за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6 (канцеларија број 13, на првом 

спрату), непосредно писаним путем или препорученом пошиљком са повратницом или 

електронском поштом на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

 „19. Начин  и рок за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се доставља на адресу: Град Ниш, Градска управа 

града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. Николе Пашића  бр. 28, 18000 Ниш, канцеларија 

број 202 (на другом спрату), непосредно писаним путем или препорученом пошиљком са 

повратницом или електронском поштом на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs.“ 

 

Измењенe и допуњенe странe 3/41, 7/41, 9/41 и 16/41 чинe саставни део 

Конкурсне документације. Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у 

складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

 

У Нишу, дана 23.01.2020. године 

 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs

