
 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: IV-404-140/2020 
Дана: 03.04.2020. 
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 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 
- ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЈН К 15/20 

 
 

Дана 27.03.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ЈН К 15/20. 

У поменутој Конкрусној документацији Наручилац врши измену, на следећи начин: 
 

I 
У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, код додатних услова 
 
 
Мења се на страни 9/42 тачка 1.5 и тачка 1.6 и сада гласе: 

 
1.5 Да је понуђач од 01.01.2016. године, 
до дана отварања понуде извршио услуге 
одржавања хигијене у минималном износу од 
20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Потврда наручиоца о извршеним услугама        
       (образац бр. 7)  
 

1.6. да је понуђач извршио постављање 
репелентних препарата за растеривање птица од 
01.01.2019. године до дана отварања понуда на 
минимално 1 објекту. 
 
 

 потврда наручиоца о извршеним 
услугама ( образац бр. 8), 

 



 
 

 
Напомена: У прилогу се налазе измењени Обрасци 6, 7 и 8 усклађени са изменом конкурсне 

документације и понуђачи су у обавези да дају понуду у складу са изменом конкурсне документације. 
 
 

II 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 
 
 
 

Комисија за јавне набавке 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ  
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ (у објектима) 

 

Рд. 
бр. 

Назив предмета 
набавке 

Датум 
почетка 
вршења 
услуге 

Датум 
извршења 

услуге 
Назив наручиоца 

Вредност 
извршене услуге 

без ПДВ-а 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  
 Укупна вредност извршених услуга износи: ________________________ без ПДВ-а. 
  
 Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку 
извршених услуга од дана 01.01.2016. године до дана отварања понуда, тачни и истинити. 
  
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
 

Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 
На основу члана 77. став 2.  тачка (2) Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
 

Да је понуђач ________________________________________________________________ 
(назив, седиште вршиоца услуге/понуђача) за потребе наручиоца, 
 
квалитетно и у уговореном року, од 01.01.2016. године до дана отварања понуда, извршио 
следеће услуге одржавања хигијене (у објектима): 
___________________________________________________-
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   

                     (навести врсту услуге),  
као: 
А) Самостални Вршилац услуге или 
 
Б) Учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од ________________динара без ПДВ-а, 

(одговарајуће заокружити) 
 

а на основу уговора/наруџбенице број __________ од ___.___.________. године у вредности од 
_____________________________________________ динара без ПДВ-а, (словима: 
________________________________________________ динара без ПДВ-а). 
 
Датум почетка вршења услуге: ______________,      
Датум извршења услуге: ______________ 
 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 
 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 

Место и датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица    
                                                                                                        Наручиоца/Инвеститора  
 
_________________                                                                         ____________________ 

 
 
 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и 
кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи све 
податке из овог обрасца. 
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(ОБАЗАЦ 8) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА 
 

Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 
На основу члана 77. став 2.  тачка (2) Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
 

Да је понуђач _______________________________________________________________________ 
(назив, седиште вршиоца услуге/понуђача) за потребе наручиоца, 
 
квалитетно и у уговореном року, од 01.01.2019. године до дана отварања понуда, извршио 
следеће  услуге  постављање репелетних препарата за растеривање птица: 
___________________________-
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________             

                     (навести врсту услуге),  
као: 
 
А) Самостални Вршилац услуге или 
 
Б) Учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од ________________динара без ПДВ-а, 

(одговарајуће заокружити) 
 

а на основу уговора/наруџбенице број ____________ од ___.___.____. године у вредности од 
_____________________________________________ динара без ПДВ-а, (словима: 
________________________________________________ динара без ПДВ-а). 
 
Датум почетка вршења услуге: __________________,     
Датум завршетка  услуге:_________________, 
 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 
Место и датум:                                                                   Потпис овлашћеног лица    
                                                                                               Наручиоца/Инвеститора: 
 
_________________                                                           __________________________ 

 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и 
кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи све 
податке из овог обрасца. 

       


