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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 

Број: 1794/1-2 

Дана: 16.11.2017. године 

Петроварадин, Прерадовићева бр. 2. 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 

и 68/2015) Комисија наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, сходно својим 

овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

 

  ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

број 1794/1 од 10.11.2017. године, у поступку јавне набавке мале вредности добара: 

 

- ДЕЧИЈИ - НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ 2017. год. - 

(редни број јавне набавке: 107) 

 

 

У конкурсној документацији бр. 1794/1 од 10.11.2017. године, у Поглављу 4, Подтачка 

4.3. на страни 15 - ДОДАТНИ УСЛОВИ  КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ (СХОДНО 

ЧЛАНУ 76. ЗЈН), у десној колони табеле под називом УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА, под редним бројем 5, у тексту: „ДОКАЗ КОЈИ СЕ 

ЗАХТЕВА 

Потврда о референцама  (на обрасцу из конкурсне документације, тачка 4.7. у оквиру овог 

Поглавља конкурсне документације, страна бр.20, конкурсне документације) - списак 

најважнијих испоручених добара и вредности испоручених добара у периоду од претходне три 

године –2014, 2015.г. и 2016.године, потписана и оверена од овлашћеног лица референтног 

наручиоца-купца.“ 

БРИШЕ СЕ реч „наручиоца“. 

Преостали текст у десној колони табеле под називом УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА, остаје неизмењен. 

У Поглављу 4, Подтачка 4.7. на страни 20 конкурсне документације, МЕЊА СЕ потврда 

о рефенцама, на начин да се брише постојећа потврда, те након измена конкурсне 

документације, сада гласи: 
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4.7. 

Назив референтног купца  

Седиште  

                            Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања 

потврде 
 

 

У складу са чланом  77. став 2. тачка 2.  Закона о јавним набавкама (Сл.гл.Р.Србије 

бр.124/2012, 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) 

купац издаје 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом потврђујемо да је испоручилац / добављач 

______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште испоручиоца / добављача), у претходне три године (2014., 2015.години и 2016. 

години) купцу испоручио предметна добра који су предмет јавне набавке - дечији - 

новогодишњи пакетићи  2017. години 

 

у укупној вредности од _____________________ динара без ПДВ-а и то: 

у  2014. години ______________________________ динара, без ПДВ-а 

у  2015. години ______________________________ динара, без ПДВ-а 

и у 2016.години ______________________________ динара, без ПДВ-а. 

 

Испоручилац /Добављач се показао као добар привредник у погледу квалитета добара и 

поштовању рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора.  

Потврда се издаје на захтев испоручиоца / добављача 

_________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке мале 

вредности добара – дечији - новогодишњи пакетићи 2017. год. обликоване по партијама од 1 

до 12, за потребе ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин 

(редни број набавке  107) и у друге сврхе се не може користити.       

                       

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све купце наведене у референтној листи. 

 

Место _______________       

Датум _______________ 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 

 

М.П. 

                                 Референтни купац 

              ________________________ 
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У преосталом делу конкурсна документација бр. 1794/1 од 10.11.2017. године, за јавну 

набавку мале вредности добар:  дечији - новогодишњи пакетићи 2017. год.  СЕ НЕ МЕЊА. 

 

Ове измене постају САСТАВНИ ДЕО конкурсне документације, у складу са којом су 

понуђачи дужни да поднесу своје понуде.   

 

Како је ова измена извршена пре рока из чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, рок за 

подношење понуда,  одређен у конкурсној документацији (27.11.2017. године до 09,30 

часова), СЕ НЕ ПРОДУЖАВА. 

  

 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                     Тања Миљевић, маст.инж.шум. 

           ___________________________ 

 

 

 

 

Доставити: 

- На Порталу јавних набавки; 

- На интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове  и маркетинг; 

- Архиви. 

 

 


