
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-109/2018 

Број ЈН К 07/18 

Дана: 29.03.2018. 

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 УСЛУГЕ 

Одржавање сточних гробља на подручју града Суботице 

 

 Дана 08.03.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 07/18, 

у којој Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 07/18, на страни 12/55 (Додатни 

услови за кадровски капацитет за партију 4)  

 

уместо: 

„ 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

- Фотокопија дипломе, 

- За лице која су у радном односу код понуђача: доказ о 

пријави на осигурање за запослене, фотокопију М обрасца 

Фонда ПИО (пријаве на осигурање) или ако лице није у 

радном односу: уговор о радном ангажовању (у складу са 

Законом о раду) 

 Да има у радном односу или 

ангажовано другим Уговором у 

складу са Законом о раду најмање: 

 

2.1. 1 (један) ветеринарски 

техничар 

„ 

сада гласи: 

„ 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

За ветеринарског техничара: 

 

- За лице која су у радном односу код понуђача: доказ о 

пријави на осигурање за запослене, фотокопију М обрасца 

Фонда ПИО (пријаве на осигурање) или ако лице није у 

радном односу: уговор о радном ангажовању (у складу са 

Законом о раду) 

 Да има у радном односу или 

ангажовано другим Уговором у 

складу са Законом о раду најмање: 

 

2.1. 1 (један) ветеринарски 

техничар 



2.2. 1 (један) дипломирани 

ветеринар 

- Фотокопија дипломе 

- Фотокопија важеће Лиценце ветеринарске коморе и  

- Фотокопију важећег сертификата за обављање ДДД 

послова издатог од стране референтних установа (Завод за 

биоциде и медицинску екологију или факултет 

ветеринарске медицине или ВМА). 

 

За дипломираног ветеринара: 

- За лице која су у радном односу код понуђача: доказ о 

пријави на осигурање за запослене, фотокопију М обрасца 

Фонда ПИО (пријаве на осигурање) или ако лице није у 

радном односу: уговор о радном ангажовању (у складу са 

Законом о раду) 

- Фотокопија дипломе о завршеном образовању минимум IV 

степена стручне спреме са звањем ветеринарског техничара 

- Фотокопију важећег сертификата за обављање ДДД 

послова издатог од стране референтних установа (Завод за 

биоциде и медицинску екологију или факултет 

ветеринарске медицине или ВМА). 

„ 

II 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 07/18, додаје се Додатни услов 

за пословни капацитет за партију 4 који гласи: 

3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

- Референтна листа (Образац број 6)  

- Потврда о референцама (Образац број 7) 

- Фотокопије уговора о извршеним услугама дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације у објектима: сточна гробља или 

објекти за сакупљање или прераду споредних производа 

животињског порекла 

 

 Да је понуђач у периоду од 

01.01.2015. године до дана 

објављивања позива за подношење 

понуда извршио услуге 

дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације у објектима: сточна 

гробља или објекти за сакупљање 

или прераду споредних производа 

животињског порекла као 

самостални извршилац услуга или 

учесник у заједничкој понуди, у 

укупној вредности од најмање  

1.500.000,00 РСД без ПДВ-а.  

 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 07/18, додаје се Образац број 6 – 

референтна листа, који се налази у прилогу ове измене конкурсне документације и коју 

је понуђач дужан да приложи уколико подноси понуду за партију 4. 

 

IV 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 07/18, додаје се Образац број 7 – 

потврда о референцама,  који се налази у прилогу ове измене конкурсне документације 

и коју је понуђач дужан да приложи уколико подноси понуду за партију 4. 

 

V 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 



(ОБРАЗАЦ 6) 
  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА (ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. ДО 

ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА) 
  

 

 

Р бр. 

 

 

Назив 

наручиоца 

 

 

Датум 

извршења 

услуге 

 

Вредност 

услуге без 

ПДВ-а 

 

Врста 

извршених 

третмана 

 

Место 

извршења 

услуге 

 

Број уговора 

1.  

 

 

     

2.  

 

 

     

3.  

 

 

     

4.  

 

 

     

5.  

 

 

     

6.  

 

 

     

7.  

 

 

     

8.  

 

 

     

9.  

 

 

     

10.  

 

 

     

                    УКУПНО:      

 

 

 

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

референцу посебно. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 



(ОБРАЗАЦ 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  ____, у периоду од  01.01.2015. године до дана објављивања позива за подношење понуда 

извршио услугу дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима: сточна гробља или 

објекти за сакупљање или прераду споредних производа животињског порекла. Врста извршених 

третмана као самостални вршилац услуге:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ или учесник у заједничкој понуди са делом посла: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

место извршења услуге ______________________________________________________________ 

период када су извршене услуге _______________________________________________________ 

на основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 

вредности од ________________________  динара 

вредност дела посла у заједничкој понуди: 

_______________________________________________. 

Оцена квалитета извршених услуга:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Потврда се издаје на захтев вршиоца услуге / понуђача ____________________________ ради 

учешћа у отвореном поступку јавне набавке Градске управе Града Суботице: Услуге одржавања 

сточних гробља на подручју града Суботице ЈН К 07/18. 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. 

 

Напомена:  Наручилац ће прихватити и потврде других наручилаца које садрже све податке 

тражене у датом моделу Потврде. 

 

 

 


