
 

 

 

 

 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-52/2017 

Број: ЈН К 03/17 

Дана: 01.03.2017.  

Суботица, 

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  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ОСТАЛИМ 

НАСЕЉЕНИМ  МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

 

 Дана 28.02.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 

прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 

набавку број ЈН К 03/17, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 03/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Мења се на страни 15/48 ДОДАТНИ УСЛОВИ, под редним бројем 1. ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ и гласи: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 

 

 

- Да је понуђач од 2013. године до дана 

објављивања позива за подношење 

понудна одржавању  јавних зелених 

површина у вредности мин. 

7.000.000,00 динara без ПДВ-a. 

 

1. Референтна листа са потврдама о 

извршеним услугама овереним од стране 

наручиоца (потврда обавезно треба да садржи: 

назив, седиште, матични број наручиоца, 

назив извршених услуга, број и датум 

закљученог уговора на који се услуге односе, 

вредност изведених услуга без ПДВ, датум 

завршетка услуга и потпис овлашћеног лица и 

печат наручиоца) и 

2. Фотокопије уговора о извршеним услугама 

одржавања јавних зелених површина 

 

 



 

 

                                                                       II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 03/17 у поглављу VIII СПИСАК 

ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

 

Мења се на страни 47/48  ТАЧКА 6. и сада гласи: 

 

6. 

 

Неопходан пословни капацитет: 

- Да је понуђач од 2013. године до дана 

објављивања позива за подношење 

понудна одржавању  јавних зелених 

површина у вредности мин. 7.000.000,00 

динara без ПДВ-a. 

 

1. Референтна листа са потврдама о 

извршеним услугама овереним од 

стране наручиоца (потврда обавезно 

треба да садржи: назив, седиште, 

матични број наручиоца, назив 

извршених услуга, број и датум 

закљученог уговора на који се услуге 

односе, вредност изведених услуга без 

ПДВ, датум завршетка услуга и потпис 

овлашћеног лица и печат наручиоца) и 

ДА НЕ 

2. Фотокопије уговора о извршеним 

услугама одржавања јавних зелених 

површина 
ДА НЕ 

 

 

 

 

                                                                        III 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


