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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-53/2017 

Број ЈН К 02/17 

Дана: 13.03.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 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  

 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У ОСТАЛИМ 

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

ЈН К 02/17 

 

 Дана 24.02.2017. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна 

документација, а дана 01.03.2017. године Измена конкурсне документације у отвореном 

поступку јавне набавке за набавку услуга – Услуге одржавања чистоће у осталим 

насељеним местима на територији Града Суботице, број ЈН К 02/17, у којој Конкурсној 

документацији Комисија за јавне набавке, врши другу измену на следећи начин: 

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 02/17 у ПОТВРДА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ БРОЈ 7, на 

страни 34/58: 

 

Речи : 

 

„Потпис овлашћеног лица понуђача“ 

 

Замењују се речима и сада гласи: 

 

„Потпис овлашћеног лица наручиоца“                                                                                                                                          

  

И НОВИ ОБРАЗАЦ  - ОБРАЗАЦ  БРОЈ: 7 САДА ГЛАСИ 

(Напомена: Наручулац ће прихватити и Образац 7 из конкурсне документације 

објављене 24.02.2017. године ако је потписан од стране овлашћеног лица наручиоца 

који га издаје) 
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ЈН К 02/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7  

 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач ________________________________________________ 

(назив, седиште вршиоца услуге/понуђача) за потребе наручиоца________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  услуге 

1)________________________________________________________________ 

              2) ________________________________________________________________   

                     (навести врсту услуге),  

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: _________________________________________________ динара без ПДВ-а), а 

на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

Датум почетка вршења услуге:______________ 

Датум завршетка вршења услуге: ______________ 

Навести у ком облику је вршио услуге: _______________________________________   

                              (вршилац услуге, подизвођач, члан групе понуђача) 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________________, телефон: 

_________________. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну 

одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 

Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце 

појединачно. У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку 

референцу посебно.Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за 

понуђаче, тако да су прихватлј 
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 II 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 


