
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

Градоначелник 

Број: II-404-15/17 

Датум: 03.05.2017. 

Суботица 

Трг Слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

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

 Наручилац врши  

 

  IV ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

–ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

КАМИОНА СМЕЋАРА, АУТОПОДИЗАЧА, КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 01/17 

 

Наручилац је дана 31.03.2017. године објавио  на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца позив за подношење понуде и Конкурсну документацију у поступку јавне 

набавке добра – камиона смећара, аутоподизача, канти и контејнера број ЈН П 1/17, у којој 

Конкурсној документацији Наручилац врши измене на следећи начин: 

 

Измена конкурсне документације: 

• На страни 8. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристике 

за  надградњу аутосмећара (12м3): 

- мења се текст у алинеји 14 (последња алинеја на страни 8), тако да сада гласи: 

''Цилиндри за кретање клизне плоче смештени са спољашње стране врата, 

окренути на начин да онемогуће додир хидрауличких прикључака са отпадом.'' 

• На страни 19. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се текст у 

другом реду табеле ''Пословни капацитет'' тако што уместо текста ''датуми и количине 

сваке испоруке'' уноси текст ''количина и вредност испорука по години''. 

• На страни 19. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мењају се 

додатни услови у погледу пословног капацитета тако што се додајe следећи додатни 

услови: 



- Понуђач мора да поседује стандард  SRPS EN ISO 3834-2:2008. 

• На страни 21. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се текст у 

другом реду табеле ''Пословни капацитет'' тако што уместо текста ''датуми и количине 

сваке испоруке'' уноси текст ''количина и вредност испорука по години''. 

• На страни 63 у тачки 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, мења се став 1., те гласи:  

 „Рок за подношење понуде је 12.05.2017. године до 11,00 часова.“ 

• На страни 64,  у тачки 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА мења се став 1.,  те гласи: 

      „Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 12.05.2017. године, у просторијама 

Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, 

у Зеленој сали.“ 

• Мења се образац 7 на страни 41., тако да сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈН П  01/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7  

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама наручилац 

___________________________________________ из __________________________ улица 

______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  

издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 

________________________________________ улица _________________________________ 

број  ____, као: 1. самостални добављач или 2. учесник у заједничкој понуди (заокручити тачну 

опцију), на основу уговора бр. ___________________ од _____________ испоручио следећа 

добра:____________________________________________________________________________

______________________________________ у вредности од ________________________  

динара.  

Испорука наведених добара извршена је на следећи начин: 

Година испоруке Количине и опис Вредност 

   

   

   

   

Процентуално учешће понуђача у испоруци ___________ (у случају да је учесник у заједничкој 

понуди). 

Потврда се издаје на захтев добављача / понуђача ____________________________ ради учешћа 

у отвореном поступку јавне набавке Градоначелника Града Суботице: набавка камиона 

смећара, аутопoдизача, канти и контејнера број ЈН П 01/17. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

НАПОМЕНА: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју 

понуду за све наручиоце појединачно. 

Наручилац ће прихватити и друге обрасце потврде о рефернацама услучају да садрже све 

елементе из ове потврде. 

Наручилац ће прихватити потврде издате и на претходним објављеним верзијама овог 

обрасца (ЈН П 01/17, Образац бр. 7). 


