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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција спортских терена,
врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција
спортских терена, на страни 49/50. у оквиру поглавља XIII – Образац потврде референци
крајњег корисника, мења се део:
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________
Телефон/факс: _______________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Да је понуђач ___________________________________________________________________
(назив и седиште извођача радова/понуђача)

у претходне три године (2016., 2017. и 2018. године) извршио исте или сличне радове на
изградњи, реконструкцији или санацији спортских терена и испоштовао све уговорене
обавезе
Редни
број

Назив извршених радова

Период у којем су
извршени радови
(година)

Вредност извршених
радова без ПДВ-а
(у динарима)

1.
2.
3.

УКУПНО

1

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке
мале вредности бр. ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција спортских терена и у друге сврхе се не
може користити.
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом,
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.
Дана: ___.___.2019. године
Овлашћено лице наручиоца
М.П.

___________________

Напомена:
 Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу
референци понуђача.
 Неопходан пословни капацитет може се доказати и достављањем потврда крајњих корисника које
могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из конкурсне
документације.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________
Телефон/факс: _______________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Да је понуђач ___________________________________________________________________
(назив и седиште извођача радова/понуђача)

у периоду од 1.1.2016. године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки извршио исте или сличне радове на изградњи, реконструкцији или санацији
спортских терена и испоштовао све уговорене обавезе
Редни
број

Назив извршених радова

Период у којем су
извршени радови
(година)

Вредност извршених
радова без ПДВ-а
(у динарима)

1.
2.
3.

УКУПНО
2

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке
мале вредности бр. ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција спортских терена и у друге сврхе се не
може користити.
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом,
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.
Дана: ___.___.2019. године
Овлашћено лице наручиоца
М.П.

___________________

Напомена:
 Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу
референци понуђача.
 Неопходан пословни капацитет може се доказати и достављањем потврда крајњих корисника које
могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из конкурсне
документације.

Комисија
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