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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације за  јавну набавку  
                    радова-Одржавање објеката високоградње, по партијама, 
                    у отвореном поступку, број набавке 34/2019 
 
 
Измена и допуна 1: На страни 55/215 конкурсне документације, у одељку 10.3 
Обилазак локације, стоји: 
 

10.3. Обилазак локације 
Понуђач је у обавези да, уз претходну најаву, уз присуство представника 
Наручиоца, изврши обилазак и преглед објекта на којем ће се изводити радови.  
Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка, и то: 
 

Партије 1, 2, 3 и 4: Катарина Малчевић 064/8072950  

Партија 1, 3 и 4: Марко Крстић 018/4519272. 
 

Приликом обиласка локације понуђачу ће представник наручиоца, на Обрасцу бр. 14 - 
Изјава о обиласку и прегледу објекта, својим потписом оверити да је извршио 
обилазак и преглед објекта на којем ће се изводити радови. 
 

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву достави уз понуду. 
 

Понуда која не садржи Образац 14 биће одбијена као неприхватљива. 
 

Брише се тако да сада гласи: 
 

10.3. Обилазак локације 
 

Понуђачу је остављена могућност да, како би саставио прихватљиву понуду, уз 
претходну најаву, уз присуство представника Наручиоца, изврши обилазак и 
преглед објекта на којем ће се изводити радови.  
Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка, и то: 
 

Партије 1, 2, 3 и 4: Катарина Малчевић 064/8072950  

Партија 1, 3 и 4: Марко Крстић 018/4519272. 
 

Приликом обиласка локације понуђачу ће представник наручиоца, на Обрасцу бр. 14 - 
Изјава о обиласку и прегледу објекта, својим потписом оверити да је извршио 
обилазак и преглед објекта на којем ће се изводити радови. 
 



 

 

 

 

Понуђач може оверену и попуњену изјаву доставити уз понуду. 
 

Понуда која не садржи Образац 14 неће биће одбијена као неприхватљива. 
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