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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица 
Градска управа 
Број: IV-404-141/2020 
Број ЈН К 14/20 
Дана: 16.04.2020. 
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, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 
ЗА НАБАВКУ - УСЛУГА  

 
ОДРЖАВАЊЕ СТОЧНИХ ГРОБЉА НА ТЕРИТОРИЈИ СУБОТИЦЕ 

  Дана 08.04.2020. године је објављен на Портал јавних набавки и интернент страници 
наручиоца конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга – 
Одржавање сточних гробља на територији Суботице, број ЈН К 14/20,  у којој Наручиоц  врши 
измену на следећи начин: 
  

I.   У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/20 на страни 10/64  у поглављу III  
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ОБАВЕЗНИ 
УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 4  

У колони „Начин доказивања“ додају се речи „Управе за ветерину“  
И начин доказивања за тачку 5. за партију 4. сада гласи:   

„Решење надлежног министарства за одобравање послова дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације издатог од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за 
ветерину.“ 
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II. 

 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/20  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: 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТЈУ 3, у тачци 1. Пословни капацитет (стр 12/64): 

 
тачка 1. Пословни капацитет мења се и сада гласи:  

 
„Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. године до дана објављивања позива за подношење понуда 

извршио услуге земљаних грађевинских радова као самостални извршилац услуга или учесник у 
заједничкој понуди, у укупној вредности од најмање  1.500.000,00 РСД без ПДВ.“  
  Докази:  
         1.1. Референтна листа;  
        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;  
        1.3. Фотокопије уговора о извршеним услугама  земљаних грађевинских радова. 
  
         ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТЈУ 4, у тачци 1. Пословни капацитет (стр 13/64): 

тачка 1. Пословни капацитет мења се и сада гласи: 
1. „Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2019. године 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  
2.500.000,00 РСД без ПДВ.“ 

                      
 
      
       Додаје се нова тачка 2. за Пословни капацитет за Партију 4:  

2. Да понуђач има сертификоване стандарде ИСО 9001:2015; ИСО 14001:2015 и ОХСАС 
18001:2007 из области   дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

 Докази: Фотокопије важећих сертификата. 
- ИСО 9001:2015;  
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- ИСО 14001:2015 и  
- ОХСАС 18001:2007 

 
           У тачци 2. Кадровски капацитет за Партију 4: (стр 14/64): 

Додаје се доказ за ветеринарског техничара (минимум IV степен стручне спреме) који 
гласи:  

2.6.„фотокопија Уверења о положеном стручном испиту за ветеринарског техничара.(за 
ветеринарског техничара)“ 

У тачци 3. Технички капацитет за Партију 4 (стр. 16/64): 
- Додаје се: „1 леђну прскалицу или леђни атомизер.“ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАДИ ЛАКШЕГ ПРЕГЛЕДА СВИХ ИЗВРШЕНИХ ИЗМЕНА У НАСТАВКУ СЕ НАЛАЗИ 
ПОГЛАВЉЕ „III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, са  
извршеним изменама  
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 
 

1. 
 
Да је регистрован код 
надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

2. 

Да он и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за 
кривична дела против 
привреде, кривична дела 
против животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
ЗЈН); 
 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције 
за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала;  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
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кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и  
2) уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  

 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у 
поглављу V ове конкурсне документације. 

5. 

За партију 4:  да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет 
јавне набавке  (чл. 75. ст. 1. тач. 
5) Закона) 

 
Решење надлежног министарства за одобравање послова 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације издатог од 
Министарства пољопривреде, шумарстваи водопривреде – 
Управе за ветерину 
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ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОСТАВЉАЊЕМ 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

Фотокопије листа непокретности или уговора о 
коришћењу или други доказ из којег се на 
несумњив начин може утврдити да је понуђач 
власник земљишне парцеле и објекта на њој, 
односно да има право коришћења истог  
 

 
 
 
 
 

Понуђач мора да буде власник 
земљишне парцеле и објекта 
на њој, односно да има право 
коришћења истог, на којем се 
врши услуга. 

 
 
 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА ПАРТИЈУ 2 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОСТАВЉАЊЕМ 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

Фотокопије листа непокретности или уговора о 
коришћењу или други доказ из којег се на 
несумњив начин може утврдити да је понуђач 
власник земљишне парцеле и објекта на њој, 
односно да има право коришћења истог  
 

 Понуђач мора да буде власник 
земљишне парцеле и објекта 
на њој, односно да има право 
коришћења истог, на којем се 
врши услуга. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. године 
до дана објављивања позива за подношење 
понуда извршио услуге земљаних 
грађевинских радова 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;  
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  земљаних грађевинских радова. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Понуђач треба да има у радном односу или 
ангажованих другим Уговором у складу са 
Законом о раду: 
2.1. Најмање 1 лице са ССС или ВСС и 
2.2. Најмање 3 КВ радника 
 

2.1) Фотокопију М обрасца Фонда ПИО 
(пријаве на осигурање) за лица која су у 
радном односу код Понуђача или  
Фотокопију Уговора о радном ангажовању 
уколико је лице ангажовано код Понуђача 
по другом основу из Закона о раду и  
2.2) Фотокопија дипломе за лица са ССС 
или ВСС 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

 
Понуђач треба да располаже са најмање: 
3.1.  1 (један) трактор и приколица са 
киповањем (или кипер камион), 
3.2.  1 (једна) универзална радна машина за 
утовар ринфузног материјала (кашика)  
3.3. 1 (један) багер (мин 150 KS) 

 
 

 
3.1) Фотокoпија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге 
основних средстава за опрему која је у 
власништву понуђача, или 
3.2) Фотокопија уговора о закупу или 
лизингу за опрему коју користи по основу 
закупа или лизинга, и 
3.3) Фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за моторна возила са фотокопијом 
полисе осигурања. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 4 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:  
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

 
1.Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. 
године до 31.12.2019. године 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  
2.500.000,00 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, врсти извршених третмана, 
вредности извршених услуга, месту 
извршења услуга, периоду када су 
извршене услуге  и оцени квалитета 
извршених услуга;  
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 и 
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. 

 

2.Да понуђач има сертификоване стандарде 
ИСО 9001:2015; ИСО 14001:2015 и ОХСАС 
18001:2007 из области дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације. 
  
 

Фотокопије важећих сертификата. 
- ИСО 9001:2015;  
- ИСО 14001:2015 и  
- ОХСАС 18001:2007 

 
2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Понуђач треба да има у радном односу или 
ангажованих другим Уговором у складу са 
Законом о раду: 
 
2.1. Најмање 1 лице са ВСС – дипломирани 
ветеринар  
 

2.1) Фотокопија М/МА обрасца, као доказ 
о радном статусу за лицa којa су у радном 
односу код Понуђача,  
или  
фотокопију Уговора о радном ангажовању 
уколико су лица ангажована код Понуђача 
по другом основу из Закона о раду (за сва 
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2.2. Најмање 1 ветеринарски техничар 
(минимум IV степен стручне спреме) 
 
 
 
 
 
 
  

лица) 
 
2.2) Фотокопија дипломе дипл. 
ветеринара, (за дипл. ветеринара) 
 

2.3) Фотокопија важеће Лиценце 
ветеринарске коморе (за дипл. ветеринара),  
2.4) 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 сва 
лица). 
2.5) фотокопија дипломе о завршеном 
образовању минимум IV степена стручне 
спреме са звањем ветеринарског техничара 
(за ветеринарског техничара) 
2.6) фотокопија Уверења о положеном 
стручном испиту за ветеринарског 
техничара.(за ветеринарског техничара) 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

 
Понуђач треба да располаже са најмање: 

   
- 1 моторно путничко фургон возило за 
теренски рад и 
- 1 леђну прскалицу или леђни атомизер. 

 
3.1) Фотокoпија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге 
основних средстава за опрему која је у 
власништву понуђача, или 
3.2) Фотокопија уговора о закупу или 
лизингу за опрему коју користи по основу 
закупа или лизинга, и 

3.3) Фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за моторно возило и  
3.4) Фотокопија полисе осигурања  

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
  Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 5., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 
понуђач доказује  достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4. 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу V ове конкурсне документације). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, 
Образац 2 у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/20, у поглављу „V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ“ 
 

Мењају се обрасци :  
 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 

 
 
Напомена: Понуђачи су у обавези да приложе измењене обрасце који се налазе у наставку. 
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(ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6) 

 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПАРТИЈУ 3 
 услуге земљаних грађевинских радова у периоду од 01.01.2017. 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 
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(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  01.01.2017. године до дана објављивања позива за подношење понуда извршио услуге 
земљаних грађевинских радова __________________________________________________-
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________   
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 14/20, 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. 
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(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 01.01.2017. године до 31.12.2019. г. 

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 
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  (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  01.01.2017. године до 31.12.2019. године 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 14/20, 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. 
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IV. 
 
У осталом конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 
 
 Комисија за ЈН 
 


