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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 361-123-7 

Факс: +381 11 362-00-94 

ЖАТ: 5008 

e-mail: nabavka@infrazs.rs  

 

Број: 17/2017- 900 

Датум: 01.06.2017. 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 

( Јавна набавка услуге обезбеђење имовине, у отвореном поступку, бр. 2/2017 ) 
 

 

1. У конкурсној документацији у обрасцу бр. 8. – изјава о неопходном пословном 

капацитету,  стоји: 

 

(Образац  8) 

 

.  

 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 за јавну набавку услуге обезбеђења имовине  

јавна набавка број 2/2017 

 

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

  

 Брoj понуде: ___________ 

 

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, 

што подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене услуге примерене 

предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три обрачунске године 

(2014, 2015, 2016, година), у збирном износу од ___________________ динара без ПДВ-а. 

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ 

да је понуђач најмање у једној од претходне три обрачунске године 2014, 2015, 2016, извршио 

најмање (2) две услуге примерене предмету јавне набавке услуге обезбеђења имовине). 

Ред. бр. 

Број и датум закључења Уговора и 

евентуално пратећих анекса Уговора  

(или број и датум рачуна) 

Предмет Уговора 

(или рачуна) 

Вредност Уговора 

(или рачуна) 

без ПДВ-а у 

динарима 

1    

2    

mailto:nabavka@infrazs.rs


 

 

2 

 

3    

4    

5    

6    

7    

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуге обезбеђења имовине, у отвореном поступку 

са предлогом закључења оквирног споразума, јавна набавка број 2/2017, а у смислу члана 76. и 

77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:_______________ 
                 Потпис овлашћеног лица: 

                ______________________ 

м.п. 

 

*У случају веће референц листе понуђача, образац фотокопирати. 

** У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн 

oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa 

зaдaти услoв o дoвoљнoм пословном кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo док 

подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   

*** Уз образац се морају доставити потврде-референц листе, потписане и оверене од 

стране својих наручилаца, према упутству из тачке 4.2. конкурсне документације 
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МЕЊА СЕ ОБРАЗАЦ 8 И САДА ГЛАСИ: 

.  

 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 за јавну набавку услуге обезбеђења имовине  

јавна набавка број 2/2017 

 

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

  

 Брoj понуде: ___________ 

 

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, 

што подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене услуге примерене 

предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три обрачунске године 

(2014, 2015, 2016, година), у збирном износу од ___________________ динара без ПДВ-а. 

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ 

да је понуђач  у периоду од претходне три године пружио  2 ( две ) услуге физичко техничког 

обезбеђења, односно реализована 2 ( два ) уговора примерене предмету јавне набавке услуге 

обезбеђења имовине у вредности 130.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Ред. бр. 

Број и датум закључења Уговора и 

евентуално пратећих анекса Уговора  

(или број и датум рачуна) 

Предмет Уговора 

(или рачуна) 

Вредност Уговора 

(или рачуна) 

без ПДВ-а у 

динарима 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуге обезбеђења имовине, у отвореном поступку 

са предлогом закључења оквирног споразума, јавна набавка број 2/2017, а у смислу члана 76. и 

77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:_______________ 
                 Потпис овлашћеног лица: 

                ______________________ 

м.п. 

 


