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Наручилац, општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 5/2018, на основу 

члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) врши : 

 

 I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                        За јавну набавку број 5/2018 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци  радова - Реконструкција и доградња 

постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена 

у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин  

 

 

Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда врши измену и допуну  

конкурсне документације тако што уместо: 

 

“Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац 

ће организовати обилазак локације  дана 11.04.2018. године  у 12,00 часова али само 

уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених 

лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, 

бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). 

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације, o извршеном обиласку 

локације за извођење радова, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку 

локације (Поглавље XVI. Конкурсне документације). Пријаве за обилазак се 

достављају мејлом на адресу jnnegotin@gmail.com. Пријаве морају стићи најкасније 

до 10.04.2018. године до 23:59 часова.   

Представник наручиоца је Драгана Паовић, 064/4676229. 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да 

изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, 

што ће се евидентирати од стране Наручиоца. 

 “, треба да стоји: 

 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  

документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се 

подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог 

лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 

jnnegotin@gmail.com, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 



дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека 

рока за пријем понуда.   

Лице за контакт:  Драгана Паовић , телефон 064/4676229 . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да 

изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, 

што ће се евидентирати од стране Наручиоца. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у 

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку 

локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну 

документацију(Поглавље XVI. Конкурсне документације) 

 
 
 

Комисија за јавну набавку број 5/2018 

 
   

 


