
 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНА АПАТИН 
Број:  404- 359/2019-II 

Датум: 25.06.2019. 

Апатин 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац објављује: 

 

 

Прве измене и допуне конкурсне документације 

у поступку јавне набавке радова бр. 33/2019 

     – Изградња дечијег игралишта- 
 

 

 

У конкурсној документацији на стр. 34. III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ гласило је:  

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Сви радови наведени у Предмеру и предрачуну (Образац структуре цене), уграђени 

материјали и опрема морају бити у складу са важећим прописима, стандардима и 

нормативима, по правилима струке, а извођач је дужан да приложи атесте као доказ 

о квалитету уграђених материјала и опреме. 
 

Уз понуду Понуђач је дужан да достави: 
 

 Узорак тартан подлоге; 

 Безбедносни сертификат за тартан подлогу; 

 Атест за сваку појединачну справу и техничку скицу сваке справе са зонама безбедности 
 

 

Мења се и сада гласи 



 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Место извођења радова: Радови на изградњи дечјег игралишта изводе се у 

Апатину, на парцели бр. 3924 к.о. Апатин.  

Сви радови наведени у Предмеру и предрачуну (Образац структуре цене), 

уграђени материјали и опрема морају бити у складу са важећим прописима, стандардима 

и нормативима, по правилима струке, а извођач је дужан да приложи атесте као доказ о 

квалитету уграђених материјала и опреме. 

 

1. Сви радови морају бити изведени у складу са Правилником о безбедности дечјих 

игралишта („Сл. гласник РС“, бр. 41/2019). 

 

2. Сви реквизити морају бити пројектовани и израђени у складу са захтевима 

стандарда SRPSEN 1176. 

Доказ: Приложен важећи Сертификат (EN 1176) издат од стране признатог  

Акредитованог контролног тела из Србије или иностранства. 

 

3. Сви реквизити морају бити означени маркерима (плочицама) са подацима о 

произвођачу,врсти реквизит, години производње и референтним стандардима које 

задовољава. 

Доказ: Постављени маркери, провера након уградње. 

 

4. Гаранција (осим на вандализам) минимум 2 године за MF опцију 5 година. 

Доказ: Оверен гарантни лист произвођача или дистрибутера. 

 

5. Гаранција на уградњу и сервис. 

 

Доказ: Оверена изјава произвођача да је фирма или особље које ће уграђивати опрему 

обучено за обављање послова уградње опреме. 

 

6. За све реквизите мора се приложити упутсво за уградњу, контролу и одржавање. 

Доказ: Упутство произвођача и План контролних прегледа и редовног одржавања. 

 

 

 

 

У конкурсној документацији, на страни 32. VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ, додаје се тачка 17. па гласи:  

 

 

17. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

  Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

Комисија за јавнe набавке 


