
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: IV-404-107/2019 

Дана: 09.04.2019.  

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 ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ СТОЧНИХ ГРОБЉА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

ЈН К 10/19 

 

 Дана 29.03.2019. године је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  

објављена Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ЈН К 10/19, у којој 

Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

I 

 У поглављу V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ (страна 17/61) 

иза алинеје 8 додају се нове алинеје које гласе: 

 „ 

• Образац број 6 –   Референтна листа за партију 3 

• Образац број 7 –   Образац потврде о референцама за партију 3 

• Образац број 8 –   Референтна листа за партију 4 

• Образац број 9 –   Образац потврде о референцама за партију 4“ 

 

II 

       

На основу напред изнетог  у прилогу ове Измене конкурсне документације објављују се 

обрасци наведени у тачки I, те се позивају понуђачи да исте обавезно попуњено приложе 

уколико подносе понуде за партију 3 и/или партију 4. 
 

 

III 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПАРТИЈУ 3 
услуге одржавања у објектима: сточна гробља или објекти за сакупљање или прераду 

споредних производа животињског порекла у периоду од 01.01.2016. године до дана 

објављивања позива за подношење понуда 

Редни 

број 
Назив наручиоца  

Датум 

извршења 

услуге 

Назив предмета 

набавке 

Вредност 

извршених 

услуга  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

УКУПНО:  

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7   

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

___________________________________________ из __________________________ улица 

______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  

издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ПАРТИЈУ 3. 

 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 

________________________________________ улица _________________________________ 

број  ____, у периоду од  01.01.2016. године до дана објављивања позива за подношење понуда 

извршио услугу одржавања у објектима: сточна гробља или објекти за сакупљање или прераду 

споредних производа животињског порекла ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

као самостални вршилац услуге ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ или учесник у заједничкој понуди са делом посла: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________ ,  

обим извршених услуга ____________________________________________________________ 

место извршења услуге  _____________________________________________________________ 

период када су извршене услуге _____________________________________________________ 

на основу закљученог уговора број ___________________ од дана __________________ 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 10/19, партија 3. 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 сваки уговор посебно. 

 

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

тражене у датом моделу Потврде. 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8 



 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПАРТИЈУ 4 
услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима: сточна гробља или објекти за 

сакупљање или прераду споредних производа животињског порекла у периоду од 01.01.2016. 

године до дана објављивања позива за подношење понуда 

Редни 

број 
Назив наручиоца  

Датум 

извршења 

услуге 

Назив предмета 

набавке 

Вредност 

извршених 

услуга  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

УКУПНО:  

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9   



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

___________________________________________ из __________________________ улица 

______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  

издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ПАРТИЈУ 4. 

 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 

________________________________________ улица _________________________________ 

број  ____, у периоду од  01.01.2016. 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 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

као самостални вршилац услуге ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

или учесник у заједничкој понуди са делом посла: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________ ,  

обим извршених услуга ____________________________________________________________ 

место извршења услуге  _____________________________________________________________ 

период када су извршене услуге _____________________________________________________ 

на основу закљученог уговора број ___________________ од дана __________________ 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 10/19, партија 4. 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 сваки уговор посебно. 

 

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

тражене у датом моделу Потврде. 

 


