
ЈКП ,,СУБОТИЦАГАС,, 
С У Б О Т И Ц А 
Јована Микића 58 
Број: 224-9/20 
Дана: 24.04.2020. године 
 
У складу са чланом 63. став 1 и 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике 
Србије број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Наручилац врши 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

ИЗРАДИ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (ТИПСКИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ), 
ИЗМЕШТАЊА И ПРОДУЖЕТАКА НА ДГМ И ИСКЉУЧЕЊА СА ДГМ 

ЈН  15/20 
 

 
Дана 24.04.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца Конкурсна документација под бројем ЈН 15/20. 
У конкурсној документацији се врше измене на следећи начин: 
 
У поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, брише се: 

 
(ОБРАЗАЦ 9) 

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац/инвеститор 
__________________________ из _________________ улица ___________________________ 
бр.  ____, матични бр. _________________  издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

Којом  потврђујемо да је понуђач _________________________________ из 
____________________ улица _____________________________ бр. ____, у последње 3 
(три) календарске године (2017, 2018 или 2019 године) извео следеће радове на изради 
прикључака или интерветне радове на инфраструктуралним објектима (гас, електро, птт, 
оптички кабел, канализација, водовод): 

Назив радова: __________________________________________________________  

Уговорена вредност радова без ПДВ: _______________ динара 

Датум завршетка почетка и завршетка радова: од __.__.____. до __.__.____. године 

Фактурисана вредност радова без ПДВ: _____________ динара 



Радови су изведени на основу уговора бр. _________ од __.__.____. године.  
 

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача _____________________________, 
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке коју спроводи наручилац ЈКП 
,,Суботицагас,, Суботица – грађевински радови на изградњи гасних прикључака (типских и 
индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ  бр.  ЈН 15/20. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

Напомена: Образац “Потврда о референцама за изведене радове” понуђач ће копирати и 
доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно. У обзир ће се узети само оне 
референтне потврде које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу посебно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и уместо досадашњег стоји: 
 



(ОБРАЗАЦ 9) 
 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац/инвеститор 
__________________________ из _________________ улица ___________________________ 
бр.  ____, матични бр. _________________  издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

Којом  потврђујемо да је понуђач _________________________________ из 
____________________ улица _____________________________ бр. ____, у последње 3 
(три) календарске године (2017, 2018 или 2019 године) извео следеће радове на изради 
прикључака или интерветне радове на инфраструктуралним објектима (гас, електро, птт, 
оптички кабел, канализација, водовод): 

Назив радова: __________________________________________________________  

Уговорена вредност радова без ПДВ: _______________ динара 

Датум завршетка почетка и завршетка радова: од __.__.____. до __.__.____. године 

Фактурисана вредност радова без ПДВ: _____________ динара 

Радови су изведени на основу уговора бр. _________ од __.__.____. године.  
 

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача _____________________________, 
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке коју спроводи наручилац ЈКП 
,,Суботицагас,, Суботица – грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и 
индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ бр.  ЈН 15/20. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

Напомена: Образац “Потврда о референцама за изведене радове” понуђач ће копирати и 
доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно. У обзир ће се узети само оне 
референтне потврде које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу посебно. 

 
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све 
тражене податке из ове потврде. 
 



 
Напомена:  
ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ПОПУНЕ И 
ПРИЛОЖЕ ОБРАЗАЦ 9  ИЗ ОВЕ ИЗМЕЊЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 
 
 

КОМИСИЈА 
 


