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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 

Руменачка број 110а, Нови Сад 

Број: VII-404-5/2016-13 

Шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП 

Дана: 03. новембра 2016. године 

Нови Сад 

 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 

14/15), Комисија за јавну набавку услуга – израда студије за подизање ветрозаштитних 

појасева, шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП је дана 03. новембра 2016. године, сачинила 
 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ 

ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

(Шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – израда студије за подизање 

ветрозаштитних појасева, шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП, у тачки „II  КРИТЕРИЈУМ ЗА 

ДОДЕЛУ УГОВОРА“, у подтачки „1) Референце“ на страни 3, после става 1. додаје се став 2. 

који гласи: 

„Понуђач је у обавези да достави референтну листу - листу закључених и 

реализованих уговора у траженом периоду, потписану и оверену од стране понуђача и 

документовану одговарајућим потврдама о референцама на обрасцу из конкурсне 

документације, уредно овереним и потписаним од стране реферетних наручилаца - 

купаца. Потврде морају бити оверене оригиналним печатом, тј. печат не може бити 

фотокопиран. Референтни наручиоци - купци не могу бити физичка лица. Референтни 

наручиоци – купци не могу бити лица која су са понуђачем, понуђачем из групе 

понуђача или подизвођачем повезана у смислу власничке структуре или управљања.“ 

 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Тачка 2. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – израда студије за подизање 

ветрозаштитних појасева, шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП, у тачки „V  УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, у подтачки „2. Начин подношења понуде“ 

на страни 10, у ставу 8. после тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи: 

„11) Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом 

периоду о израђеним судијама или стратегијама, методологијама, националним 

извештајима, програмима у области шумарства или пејзажне архитектуре са 

одговарајућим потврдама о референцама.“ 
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Тачка 3. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – израда студије за подизање 

ветрозаштитних појасева, шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП, после тачке „XV ОБРАЗАЦ - 

ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ 

АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА“ додају се тачке „XVI  ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - 

ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА“ и „XVII OБРАЗАЦ  - ПОТВРДА 

О РЕФЕРЕНЦАМА  “, које гласе: 

 

„XVI ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА 

ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – израда студије за 

подизање ветрозаштитних појасева 

Шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП 

 

Ред. 

број 

Референтни 

Наручилац 
Предмет уговора 

Лице за контакт 

(име и презиме, 

број телефона) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

    М. П.  

                                                      ________________________________ 

                                                                   Потпис овлашћеног лица 

 
Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава, 

оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача. Уколико група понушача нема 

овлашћеног представника овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из 

групе понуђача. 
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XVII OБРАЗАЦ  - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА   

 

Назив референтног 

наручиоца/купца 
 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 

 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

 
којом потврђујемо да је понуђач __________________________________________________, као 

самостални извршилац или учесник у заједничкој понуди извршио услуге на основу закључених 

уговора о набавци ___________________________________________________________________ у                                                                                                

                                                                         (навести предмет набавке) 

пословној години (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.), у укупној вредности 

од ___________________ динара без ПДВ-а.  

                                                           

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета извршених услуга и поштовања 

рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора. 

 

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради учешћа у 

поступку јавне набавке услуга – израда студије за подизање ветрозаштитних појасева, шифра: 

ЈНМВ-У-6/2016-ГУП и у друге сврхе се не може користити. 

  

 

Место:__________________  

 

Датум:__________________ 

 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 
 

                                                                            

                                                              Референтни наручилац-купац 

 

       М.П.                        _________________________ 

                                                 потпис            „ 

 

Тачка 4. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – израда студије за подизање 

ветрозаштитних појасева, шифра: ЈНМВ-У-6/2016-ГУП, досадашња тачка „XVI МЕНИЧНО 

ОВЛАШЋЕЊЕ (пример) “, постаје тачка „XVIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (пример)“. 
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Тачка 5. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације. 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


