
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404- 358/ 2019-IV 
Датум: 04.07.2019. 
Апатин 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин  објављује: 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
у поступку јавне набавке радова 

- Реконструкција и енергетска санација објекта вртића 
 „Дуга“ у Свилојеву - 
бр. 32/2019 

 
 

У конкурсној документацији , на стр.86 , Образац бр.7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ 
ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ  гласио је: 
 
 
 
 
 

    (ОБРАЗАЦ 7) 
ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  
И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ   

 
 

Назив понуђача:  
 

Седиште и адреса понуђача:   
 

Матични број:    
 

Шифра делатности:    
 

ПИБ:  
 

Телефон:    
 

Е – маил адреса:   
 

Место и датум:  
 



 
 

 

ПОНУЂАЧ_________________________________________________________________________
__________  изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, извршио  увид  
«на лицу места» у пројектно техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему и подношење понуде за јавну набавку радова Санација међународног речног 
путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину, бр. 29 /2019. 

Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, неће се одбити или сматрати 
непотпуном јер обилазак локације није обавезан нити додатни услов конкурсне 
документације. 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 

 
Потпис представника Понуђача   Потпис представника Наручиоца 
__________________________          _____________________ 
             
                  (М П)          (М П)  
 
Напомена: 
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За 
групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан 
групе понуђача. 

 
 
 

  



МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 
 

    (ОБРАЗАЦ 7) 
ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  
И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ   

 
 

Назив понуђача:  
 

Седиште и адреса понуђача:   
 

Матични број:    
 

Шифра делатности:    
 

ПИБ:  
 

Телефон:    
 

Е – маил адреса:   
 

Место и датум:  
 

 
 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________________________
________________  изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, извршио  
увид  «на лицу места» у пројектно техничку документацију и све информације које су 
неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова Реконструкција и 
енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, бр.32/2019 и за друге сврхе се не 
може употребити. 
Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, неће се одбити или сматрати 
непотпуном јер обилазак локације није обавезан нити додатни услов конкурсне 
документације. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 

 
Потпис представника Понуђача   Потпис представника Наручиоца 
__________________________          _____________________ 
             
                  (М П)          (М П)  
 
Напомена: 
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За 
групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан 
групе понуђача. 

 
 
 



У конкурсној документацији , на стр.91, у делу Предмет уговора је гласио: 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1.  

 Предмет уговора је извођења радова на Санацији међународног речног путничког 
пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину,, у  спроведеном отвореном поступку јавне 
набавке, по Позиву за подношење понуда бр. _______ објављеном дана ____________ год. на 
Порталу јавних набаки, и понуди Извођача  на начин како следи: 
 

Укупна вред. понуде без ПДВ-а: 
 

 

Укупна вред. понуде са ПДВ-ом: 
 

 

Рок и начин плаћања, 
од најдуже 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема исправног рачуна од 
стране Понуђача, по испостављеним 
привременим и окончаној ситуацији . 

 
 
 
 

_______  дана 

Рок важења понуде  
(најмање 90 дана од дана отварања 

понуде) 

 
_______  дана 

Рок за завршетак радова 
(не може бити дужи од  120 

календарских  дана, почев од дана 
увођења Извођача у посао) 

 
_______  дана 

Рок за отклањање грешака 
у гарантном року, (не дужи од 7 дана 

од дана пријема обавештења) 

 
_______ дана 

Гарантни период за изведене радове 
(не може бити краћи од 2 године за 
радове а за уграђену опрему према 

гаранцији произвођача) 

 
 
 

______године 

 
 Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су 
одређени уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и 
вишкови радова. 
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 

 
 
 
 
МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1.  

 Предмет уговора је извођења радова на Реконструкцији и енергетској санацији 
објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, бр.32/2019 у  спроведеном отвореном поступку јавне 
набавке, по Позиву за подношење понуда бр. _______ објављеном дана ____________ год. на 
Порталу јавних набаки, и понуди Извођача  на начин како следи: 
 



Укупна вред. понуде без ПДВ-а: 
 

 

Укупна вред. понуде са ПДВ-ом: 
 

 

Рок и начин плаћања, 
од најдуже 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема исправног рачуна од 
стране Понуђача, по испостављеним 
привременим и окончаној ситуацији . 

 
 
 
 

_______  дана 

Рок важења понуде  
(најмање 90 дана од дана отварања 

понуде) 

 
_______  дана 

Рок за завршетак радова 
(не може бити дужи од  120 

календарских  дана, почев од дана 
увођења Извођача у посао) 

 
_______  дана 

Рок за отклањање грешака 
у гарантном року, (не дужи од 7 дана 

од дана пријема обавештења) 

 
_______ дана 

Гарантни период за изведене радове 
(не може бити краћи од 2 године за 
радове а за уграђену опрему према 

гаранцији произвођача) 

 
 
 

______године 

 
 Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су 
одређени уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и 
вишкови радова. 
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 
        
       
 
            
      Комисија за јавну набавку бр.32/2019 


