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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-146/2019 од 12.04.2019. године 

с а ч и н и л а  ј е  
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГА – ПОПРАВКА, ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА 
 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

Ред.бр. ЈНОП ОС 20/2019 

 

 
 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга – поправка, 

хобловање и лакирање паркета (ЈНОП ОС  20/2019), и то на следећи начин: 

 

1. У делу IV Конкурсне документације IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 7/54 КД у табели под бројем 1. („Услови које ПОНУЂАЧ 

мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке“) мења се тачка 8. Пословни 

капацитет и то тако да након измена гласи:  

  8 

пословни капацитет 

Да поседује референце у минималној вредности од 1.000.000,00 динара без ПДВ 

које се односе на извођење подополагачких радова и/или услуге поправке, 

хобловања и лакирања паркета и/или извођење завршних грађевинско-занатских 

радова, а које је реализовао у претходне три године (2016., 2017. и 2018. година)  

 

2. У делу IV Конкурсне документације IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 8/54 КД у табели под бројем 3. („Услови које мора да 

испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке“) мења се тачка 8. Пословни капацитет и то тако да након 

измена гласи:  

  8 

пословни капацитет 

Да поседује референце у минималној вредности од 1.000.000,00 динара без ПДВ 

које се односе на извођење подополагачких радова и/или услуге поправке, 

хобловања и лакирања паркета и/или извођење завршних грађевинско-занатских 

радова, а које је реализовао у претходне три године (2016., 2017. и 2018. година)  

 

3. У делу VI Конкурсне документације на страни 32/54 КД постојећи образац VI/11 - 

ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ замењује се са новим обрасцем (VI/11 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ 

СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ) који је дат у наставку и који гласи: „ 
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VI/11 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ 

У обрасцу је потребно навести све референце које се односе на извођење подополагачких 

радова и/или услуге поправке, хобловања и лакирања паркета и/или извођење завршних 

грађевинско-занатских радова, а које су реализоване у претходне 3 године - 2016., 2017. и 

2018. год.  

 

СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ РЕАЛИЗОВАНИХ У  

ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ (2016., 2017. и 2018. год) 

Ред. 

бр. 

РЕФЕРЕНТНИ 

НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 
(НАЗИВ/ПОСЛОВНО ИМЕ, АДРЕСА, 
КОНТАКТ ОСОБА И ТЕЛЕФОН) 

ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕФЕРЕНЦЕ 

ВРЕДНОСТ РЕФЕРЕНЦЕ 

БЕЗ ПДВ У ДИНАРИМА 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

УКУПНА ВРЕДНОСТ РЕФЕРЕНЦИ У ПРЕТХОДНЕ 3 ГОДИНЕ (2016., 2017. и 2018. 

год): ____________________________ дин без ПДВ 

 

м.п.  ______________________ 

 (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена:  
У случају више извршених референци образац треба умножити. Свака референца наведена у обрасцу мора бити 
документована потврдом референтног наручиоца/купца на Обрасцу потврде стручне референце који је дат у 
Конкурсној документацији. 
Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде и наведене референце, као и да тражи од 
понуђача на увид оригинални валидни документ (уговор, фактуру, примопредајни записник и сл.) којим се могу 
проверити наводи садржани у поднетим обрасцима потврда. 
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3. У делу VI Конкурсне документације на страни 33/54 КД постојећи образац VI/12 - 

ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА замењује се са новим обрасцем (VI/12 - ИЗМЕЊЕН 

ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА) који је дат у наставку и који гласи: „ 



5 / 6 

 

 

VI/12 - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ НАРУЧИОЦУ  

Назив референтног 

наручиоца/купца: 

 

 

Седиште: 
Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

Место и датум издавања потврде:  

Лице за контакт и број телефона:  

 

 

 На основу члана 76. став 2. и члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) ("Службени 

гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) референтни наручилац издаје  

 

П О Т В Р Д У  

да је добављач 

 

_______________________________________________________________________  

(назив и седиште  добављача) 

 

у ______________ години референтном наручиоцу извео подополагачке радове и/или услуге 

поправке, хобловања и лакирања паркета и/или завршне грађевинско-занатске радове у 

укупној вредности од _____________________ динара без ПДВ. 

 Потврда се издаје на захтев добављача, а ради учешћа у поступку доделе оквирног 

споразума о јавној набавци услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета (ЈНОП ОС 

20/2019), а за потребе наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови 

Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, и у друге сврхе се не може користити. 

 

 Да су подаци тачни својим потписом, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, потврђује: 

 

 
    м.п.       Законски заступник 

                         ___________________________ 
                              (потпис законског заступника 

                              референтног наручиоца) 
 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Образац стручне референце потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце наведене у Обрасцу списак 
референци. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 
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Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Управе за заједничке послове 

покрајинских органа.  

Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни 

да понуде сачињавају у складу са Изменама и допунама конкурсне документације. 

Потврде које се достављају као доказ о пословном капацитету, а које се односе 

на подополагачке радове и/или услуге поправке, хобловања и лакирања паркета, а не 

на завршне грађевинско-занатске радове могу да се доставе и на првобитно датом 

обрасцу потврде, док се потврде о референцама које се односе на извођење завршних 

грађевинско-занатских радова морају доставити на Измењеном обрасцу потврде који је 

дат у оквиру ових измена конкурсне документације.  

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Име и презиме 

Наташа Нађ, члан 

Ана Поњичан, члан 

Љиљана Бањац, члан 

 

 


