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Н е г о т и н 

 

 

Наручилац, Општинa Неготин, Комисија за јавну набавку мале вредности број 

22/2017, на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје: 

 

I Одговор -ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку мале вредности број 22/2017 за јавну набавку радова на 
инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Александровцу – етаже ниског приземља и 

спрата, на кп.бр. 2993 КО Александровац, општина Неготин, на основу Предмера и предрачуна 

радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Александровцу, кп.бр.2993 КО 

Александровац, општина Неготин,  Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине 

Неготин број 350-213/2015-V од септембра 2015. године, један од потенцијалних понуђача је 
упутио захтев за продужење рока за достављање понуда наводећи следеће разлоге:  

 I Питање: „Због техничких проблема информационог система Банке, Банка није у 

могућности да нам изда гаранцију за озбиљност понуде пре среде 23.08.2017. године. С 

тим у вези Вас молимо да нам продужите рок за достављање понуде до наведеног датума“.  

Одговор: Комисија за ЈНМВ број 22/2017 прихвата предлог једног од потенцијалних 

понуђача и доноси одлуку да се помери рок за доставу понуда, тако да је нови рок за 

подношење понуда 23.08.2017. године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе, а 

отварање понуда обавиће се дана 23.08.2017. године у 11:15 часова, у просторијама 

Општинске управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија 

број 104. 

II Питање: „Било би пожељно да се инвеститор изјасни у вези боје столарије,  с обзиром 

на то да та чињеница може да утиче на крајњи износ понуде.“ 

Одговор: Комисија за ЈНМВ број 22/2017 у консултацији са пројектантом закључује да се 

одређује бела боја за столарију, с обзиром да је у претходним годинама инвеститор 

извршио фазну замену столарије на објекту Дома културе у Александровцу и да је иста 

била беле боје.“ 

                                                         Комисија за ЈНМВ број 22/2017 

 
 


