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        У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења се  конкурсна 

документација за јавну набавку радова:  Изградња шумског пута  - 29/2018. 

 

       У одељку II  - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 

и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извођења радова, место извођења радова, евентуалне додатне услуге и сл.  на страницама 

7. и 8. у оквиру тачке бр. 2.5. Остало стоји: "Ради обезбеђивања услова за припрему 

прихватљивих понуда, обилазак локација је обавезан за понуђаче, како би понуђач 

детаљно прегледао локације и извршио увид у пројектно техничку документацију и 

добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.  

 

       Наручилац радова ће омогућити обилазак локација за извођење радова и увид у 

пројектну документацију за предметну јавну набавку дана: 10.01.2019. и 17.01.2019. 

године овлашћеном представнику Понуђача. Полазак из Бајине Баште у 09:00 часова 

испред седишта Наручиоца радова. Приликом обиласка трасе шумског пута обавезно је 

присуство представника Наручиоца радова. Сва заинтересована лица могу да изврше 

обилазак локација за извођење радова и увид у пројектну документацију. Да су обишли 

локације и да су извршили увид у пројектну документацију, Понуђачи ће од Наручиоца 

радова добити потписану и оверену потврду о обиласку локације (Образац 11)" мења се.  

 

      Уместо напред наведеног става треба да стоји: "Ради обезбеђивања услова за 

припрему прихватљивих понуда, обилазак локација је потребан за понуђаче, како би 

понуђач детаљно прегледао локације и извршио увид у пројектно техничку 

документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве 

понуде.  

 

       Наручилац радова ће омогућити обилазак локација за извођење радова и увид у 

пројектну документацију за предметну јавну набавку дана: 10.01.2019. и 17.01.2019. 

године овлашћеном представнику Понуђача. Полазак из Бајине Баште у 09:00 часова 

испред седишта Наручиоца радова. Приликом обиласка трасе шумског пута обавезно је 

присуство представника Наручиоца радова. Сва заинтересована лица могу да изврше 

обилазак локација за извођење радова и увид у пројектну документацију. Да су обишли 

локације и да су извршили увид у пројектну документацију, Понуђачи ће од Наручиоца 

радова добити потписану и оверену потврду о обиласку локације (Образац 11). Међутим, 

уколико Понуђач није обишао предметну локацију и на основу тога није у понуди 

доставио Образац  11 – Потврду о обиласку локације, то неће бити разлог за одбацивање 

понуде као неприхватљиве и неодговарајуће". 
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         У одељку VI - Потврда да је представник заинтересованог понуђача обишао трасу 

пута   за јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП бр. 29/2018 Изградња шумског пута 

(Образац 11) – 33. страна додаје се: "НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца није 

обавезно". 
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