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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                

Град Суботица 

Градска управа 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-491/2018 

Дана: 11.09.2018. г. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе  бр. 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ РАДОВА –  

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРОКАДЕРО У МЗ АЛЕКСАНДРОВО – 5. ФАЗА 

ЈН К 60/18 

 

Дана 03.09.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова – санацији  објекта 

Трокдаеро у МЗ Александрово – 5. фаза, редни број јавне набавке ЈН К 60/18. 

 У Конкурсној документацији се врше следеће измене:  

 

I 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ у поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, додаје се нови образац, ОБРАЗАЦ 10 – ИЗЈАВА О УВИДУ 

У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ. 

 У прилогу ове Измене конкурсне документације објављује се ОБРАЗАЦ 10 – ИЗЈАВА 

О УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБИЛАСКУ 

ЛОКАЦИЈЕ, тe су понуђачи дужни, да уз понуду обаезно попуне и приложе образац који се 

налази у прилогу ове Измене конкурсне документације. 

 

II 
 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ у Поглављу VII УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  у тачки 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА 

ПОНУДЕ  stav 11.  врши се следећа измена:  

 Иза алинеје 9. додаје се нова алинеја која гласи: 

 

 „- Образац број 10 – Изјава о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку 

локације.“ 

 Досадашње алинеје 10., 11. и 12. постају алинеје 11., 12. и 13.  

 

III 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Комисија за јавне набавке 
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ЈН К  60/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  10 

 

                                

 

 

ИЗЈАВА О УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

И ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Потенцијални Понуђач - заинтересовано лице: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

_____ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 

Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да сам 

извршио увид у пројектно техничку документацију и обишао локацију  - објекат на 

којем ће се вршити радови који чине предмет јавне набавке радова бр: ЈН К 60/18 – 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ТРОКАДЕРО У МЗ АЛЕКСАНДРОВО – 5. фаза, 

као и да сам добио све информације које су неопходнодне за припрему прихватљиве 

понуде за наведену јавну набавку.  

Такође изјављујем да сам упознат са свим условима градње - извођења 

предметних радова, и да исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у 

цени из моје понуде. 

 

 

  

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

 

Потврђујем да је горе наведени  потенцијални понуђач - заинтересовано лице, дана 

___________________________________  извршио увид у пројектно техничку 

документацију и обишао локацију  - објекат на којем ће се вршити радови који чине 

предмет јавне набавке радова бр: ЈН К 60/18. 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

Наручиоца 

 М.П.  

 


