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Датум:  12.04.2019. 

     

У складу са  конкурсном документацијом  у поступку јавне продаје  расходованих 

основних средстава железничких возила-теретних кола и кола за посебне жеелничке 

намене-1/ 2019 П, продавац врши  

 

 

 

                                      ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ    БР.3  

            КОНКУРСНЕ   ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У  ВЕЗИ   ЈАВНЕ  ПРОДАЈЕ   

                 РАСХОДОВАНИХ  ОСНОВНИХ  СРЕДСТАВА - 1/2019 П 

 

                                  

  Конкурсна документација,  у  оквиру  поглавља 3. Поступак јавне продаје путем 

прикупљања понуда , тачке   3.2. Услови  које подносилац понуде мора да испуни  за 

учествовање  на  јавној продаји 

-  позиција под  редним бројем  15,   стоји: 
 

15. Подносилац понуде доставља попуњену и оверену (потписом и печатом ) „Изјаву 

понуђача о обиласку и прегледу предмета продаје те упознавање са условима за извођење 

радова –преузимање предмета купопродаје“ (ако постоји заједничка пријава изјаву 

потписује овлашћени члан групе).  

Доказ: попуњен и оверен  образац број 8. конкурсне документације 

 

 

Образац 8 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ И ПРЕГЛЕДУ  ПРЕДМЕТА  ПРОДАЈЕ   ТЕ 

УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА-ПРЕУЗИМАЊЕ 

ПРЕДМЕТА КУПОПРОДАЈЕ  
 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2019. год. посетили локацију, прегледали предмет 

продаје  и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде за јавну 

продају расходованих основних средстава, железничких возила-теретних кола и кола за 

посебне железничке намене -1/2019.  

 
 



Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова-преузимање 

предмета купопродаје и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у 

цени. 

 

 

 

Датум:_____________                                         

                                                                                                Име и презиме овлашћеног 

                                                                                                                     лица 

 

          _______________________________  

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица 

 М.П. (понуђача) 

 

 

 

 

За Наручиоца потврђујемо да је 

__________________________________________________________________ 

(име и презиме представника понуђача) 

дана ___________________године обишао предметну локацију. 

 

 

      __________________________ 

                                                                        За Наручиоца 

 

 

Напомена:  

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

 

 

 

Брише се , тако да сада гласи: 
 

 

15. Подносилац понуде доставља попуњену и оверену (потписом и печатом ) „Изјаву 

понуђача о обиласку и прегледу предмета продаје те упознавање са условима за извођење 

радова –преузимање предмета купопродаје“ (ако постоји заједничка пријава изјаву 

потписује овлашћени члан групе).  

Доказ: попуњен и оверен  образац број 8. конкурсне документације 

 

 

 

 

 



Образац 8 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ И ПРЕГЛЕДУ  ПРЕДМЕТА  ПРОДАЈЕ   ТЕ 

УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА-ПРЕУЗИМАЊЕ 

ПРЕДМЕТА КУПОПРОДАЈЕ  
 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2019. год. посетили локацију, прегледали предмет 

продаје  и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде за јавну 

продају расходованих основних средстава, железничких возила-теретних кола и кола за 

посебне железничке намене -1/2019.  

 
 

Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова-преузимање 

предмета купопродаје и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у 

цени. 

 

 

 

Датум:_____________                                         

                                                                                                Име и презиме овлашћеног 

                                                                                                                     лица 

 

          _______________________________  

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица 

 М.П. (понуђача) 

 

 

 

Напомена: За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан 

групе понуђача. 

 

 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје  неизмењена. 

 

Потенцијални подносилац пријаве за учешће  на јавној продаји  путем прикупљања 

затворених писаних понуда дужан је да сачини  и поднесе  исту  у складу са извршеним 

изменом и допуном. У супротном  пријава ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

 

                                                                          КОМИСИЈА  ЗА  ЈАВНУ ПРОДАЈУ           

                                                                ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА -1/2019 П 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


