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Основна школа „Свети Сава“, Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. 01/19 
Број: 236-7/2019 
Датум: 19.03.2019. године 
 
 На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 
набавку број 01/19, сачињава: 
 

Обавештење о 
ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 
за јавну набавку добара – „Набавка намирница за ђачку кухињу“, број јавне 
набавке 01/19, према следећем: 
 
Број 1 
У делу Конкурсне документације, на страни 3 од 48, који се односи на „I ОПШТИ 
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНE НАБАВКЕ“, текста: 
 
Електронска пошта: ossvetisavabb@gmail.com, мења се и гласи: 
 
Електронска пошта: svetosavac@ptt.rs.  
 
 
Број 2 
У делу Конкурсне документације, на страни 3 од 48, који се односи на „I ОПШТИ 
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНE НАБАВКЕ“, текста: 
 
6. Контакт лице  

Лице за контакт: Катарина Петровић, 
Е - mail адреса: ossvetisavabb@gmail.com      
Број факса: 031/869-077, мења се и гласи: 
 
6. Контакт лице  
Лице за контакт: Катарина Петровић, 
Е - mail адреса: svetosavac@ptt.rs 
Број факса: 031/869-077 
 
Број 3 
У делу Конкурсне документације, на страни 44 од 48, који се односи на „17) Начин 
на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења“, текста: 
 
„Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца -  ОШ ’’Свети Сава’’ Бајина 
Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com  са 
назнаком -  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/19 добара- 
намирница за ђачку кухињу« тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од 
пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки 
и својој интернет страници  
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 
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Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну 
документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца“, мења се и гласи: 
 
„Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца -  ОШ ’’Свети Сава’’ Бајина 
Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: svetosavac@ptt.rs. са назнаком -  
„Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/19 добара- намирница за 
ђачку кухињу« тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац 
ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници  
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну 
документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца“. 
 
Након објављивања овог Обавештења о измени конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца следи објављивање Измењене и 
допуњене конкурсне документације. 
 
 
 
 У Бајиној Башти, 

дана 19.03.2019. год. 
 

 

С поштовањем,   
  Комисија за јавну  

набавку број 01/19 
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