
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Број: IV-404-107/2019 

Дана: 17.04.2019.  

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  

 

 

  II 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 III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76.  ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 4, у тачци 1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ,  ДОСТАВИТИ 

ДОКАЗ додаје се нова тачка, која гласи:  

 

„1.4) За сточна гробља и објекте за сакупљање, прераду и уништавање СПЖП: Решење 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за употребу објекта односно 

обављање делатности сакупљања, прераде и уништавање споредних производа животињског 

порекла.“ 

 

Сходно изложеном тачка ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ сада гласи: 

„ 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2016. 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 

 

1.1) Референтна листа; и 

1.2) Потврда о референцама овереним од 

стране наручиоца;  

 Потврда обавезно треба да садржи податке 

о: наручиоцу извршених услуга, 

закљученом уговору на који се извршене 

услуге односе, вредности извршених 

услуга, месту извршења услуга, периоду 

када су извршене услуге  и оцени 

квалитета извршених услуга; и 

1.3) Фотокопије уговора о извршеним 

услугама дезинфекције, дезинсекције и 



дератизације у објектима: сточна гробља 

или објекти за сакупљање или прераду 

споредних производа животињског 

порекла 

1.4) За сточна гробља и објекте за 

сакупљање, прераду и уништавање СПЖП: 

Решење Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде за употребу 

објекта односно обављање делатности 

сакупљања, прераде и уништавање 

споредних производа животињског 

порекла. 

„ 

II 

У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 


