
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2017-78 

Дана: 08.11.2017. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – Грађевински радови на капели у 

Новим Козарцима  доноси 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр 78/2017-  Грађевински радови на 

капели у Новим Козарцима   

1.   Измена бр.1    

На страни 12 од 67  

Уместо : 

 

Посебан захтев наручиоца: 

Обавезан обилазак објекта  ради отклањања могућих 

непредвиђених радова.( 5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ 

ТЕРЕНА) 

Понуђач је дужан да пре израде понуде, изврши детаљан обилазак објеката које су предмет 

јавне набавке. Дани предвиђени за обилазак терена је најкасније до три дана од дана 

предвиђеног за отварање понуда, у периоду од 10 до 14 часова. О обиласку свих објеката и 

локација понуђач ће добити одговарајућу Потврду, коју је у обавези да приложи уз 

тендерску документацију (образац потврде је у прилогу документације). Заинтересоване 

фирме се морају најавити дан раније путем е-мејла на адресу: 

javne.nabavke@kikinda.org.rs  Контакт за обилазак објеката Одсек јавних набавки 

0230/410-195. Лице овлашћено за обилазак локације Јелена Бајић Иветић 

 

 

Мења се и гласи : 

Посебан захтев наручиоца: 

Обавезан обилазак објекта  ради отклањања могућих 

непредвиђених радова.( 5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ 

ТЕРЕНА) 

Понуђач је дужан да пре израде понуде, изврши детаљан обилазак објеката које су предмет 

јавне набавке. Дани предвиђени за обилазак терена је најкасније до два дана од дана 

предвиђеног за отварање понуда, у периоду од 10 до 14 часова. О обиласку свих објеката и 

локација понуђач ће добити одговарајућу Потврду, коју је у обавези да приложи уз 
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тендерску документацију (образац потврде је у прилогу документације). Заинтересоване 

фирме се морају најавити дан раније путем е-мејла на адресу: 

javne.nabavke@kikinda.org.rs  Контакт за обилазак објеката Одсек јавних набавки 

0230/410-195. Лице овлашћено за обилазак локације Јелена Бајић Иветић 

 

2. Измена број 2 

На страни 27 од 67 

Уместо: 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Грађевински радови на капели у Новим 

Козарцима 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

Укупна цена са ПДВ-ом (само за оне који су 

у систему ПДВ-а) 

 

Рок извођења радова  

45 радних дана од увођења извођача у 

посао. 

Понуђач се сматра уведеним у посао даном 

уписа у грађевински дневник. 

 Извођач има обавезу: 

Да пријави посао инспекцији рада, а након 

истека законског рока да започне радове. 

  

                   _______________________ 

(Максимално 45 радних дана од увођења 

извођача у посао) 

 

Гарантни рок на изведене радове 

( не може бити мањи од 2 године од дана 

примопредаје радова.) 

Гарантни рок на уграђени материјал даје 

произвођач. 

    

           

                        ___________________ 

Гарантни рок на изведене радове 

( не може бити мањи од 2 године од 

дана рачунајући од дана примопредаје 

радова.) 

 

Рок и начин плаћања  

Рок плаћања је 45 дана по испостављању 

окончане ситуације од стране извођача радова, 

која је оверена од стране надзорног органа 

Рок важења понуде  

 

      _______________________ 

(не може бити краћи од 30 дана од дана    

отварања понуда) 

 
                 Датум                                                                                                               Понуђач 

                                                                                    М. П.  

    __________________________                                                            _________________________ 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

Мења се и гласи : 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Грађевински радови на капели у Новим 

Козарцима 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

Укупна цена са ПДВ-ом (само за оне који су 

у систему ПДВ-а) 

 

Рок извођења радова  

55 радних дана од увођења извођача у 

посао. 

Понуђач се сматра уведеним у посао даном 

уписа у грађевински дневник. 

 Извођач има обавезу: 

Да пријави посао инспекцији рада, а након 

истека законског рока да започне радове. 

  

                   _______________________ 

(Максимално 55 радних дана од увођења 

извођача у посао) 

 

Гарантни рок на изведене радове 

( не може бити мањи од 2 године од дана 

примопредаје радова.) 

Гарантни рок на уграђени материјал даје 

произвођач. 

    

           

                        ___________________ 

Гарантни рок на изведене радове 

( не може бити мањи од 2 године од 

дана рачунајући од дана примопредаје 

радова.) 

 

Рок и начин плаћања  

Рок плаћања је 45 дана по испостављању 

окончане ситуације од стране извођача радова, 

која је оверена од стране надзорног органа 

Рок важења понуде  

 

      _______________________ 

(не може бити краћи од 30 дана од дана    

отварања понуда) 

 
                 Датум                                                                                                               Понуђач 

                                                                                    М. П.  

    __________________________                                                            _________________________ 

 



Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

3. Измена број 3 

На страни 56 од 67 

 Уместо : 

 

Члан 7. 

 

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (45 радних дана 

од увођења извођача у посао),  

Понуђач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. Извођач има 

обавезу: 

 

- Да пријави посао инспекцији рада, а након истека законског рока да започне 

радове. 

 

Мења се и гласи : 

 

 Члан 7. 

 

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (55 радних дана 

од увођења извођача у посао),  

Понуђач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. Извођач има 

обавезу: 

 

- Да пријави посао инспекцији рада, а након истека законског рока да започне 

радове. 

 

4. Измена број 4 

На страни 63 од 67  

Уместо : 

 

9.3. Захтев у погледу рока (вршења услуге) 

Време вршења  максимално 45 радних дана од увођења извођача у посао. 

 

 

 



Мења се гласи : 

9.3. Захтев у погледу рока (вршења услуге) 

Време вршења  максимално 55 радних дана од увођења извођача у посао. 

 

 

                                                                                Комисија за јавну набавку 


