
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 
 

  

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 24/2018-791 

Датум: 20.04.2018. 

 

 

ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр. 1  конкурсне документације за јавну набавку број 

5/2018 – Услуге вештачења у поступку експропријације 

 
1. У обрасцу бр. 8a на страни 45/62 конкурсне документације, стоји: 

 

Купац/наручилац:______________________________________ 

Седиште:_______________________________________________ 

Улица и број:___________________________________________ 

Телефон :_____________________________________________ 

Матични број:__________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________ 
 

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје  

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је понуђач 

________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса понуђача) 

 

у претходне 3 (три) године  (2015., 2016. и 2017. год.) купцу/наручиоцу извршио услугу 

вештачења у поступку експропријације у укупној вредности од ___________________ 

динара без ПДВ-а. 
 

Мења се и гласи: 

 

Купац/наручилац:______________________________________  

Седиште:_______________________________________________  

Улица и број:___________________________________________  

Телефон :_____________________________________________  

Матични број:__________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  
 

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје  

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је понуђач 

________________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса понуђача) 

 

у претходне 3 (три) године  (2015., 2016. и 2017. год.) купцу/наручиоцу извршио услугe 

вештачења у укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а. 
 

 

(На следећој страни се налази измењен образац ) 

 



 

 

(Образац  8а) 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)  

 

Купац/наручилац:______________________________________  

Седиште:_______________________________________________  

Улица и број:___________________________________________  

Телефон :_____________________________________________  

Матични број:__________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  
 

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје  

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је понуђач 

 

________________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса понуђача) 

 

у претходне 3 (три) године  (2015., 2016. и 2017. год.) купцу/наручиоцу извршио 

услугe вештачења у укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: _______________________________________________) 
(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима) 

и то: 

 

Укупна вредност услуге 

вештачења у 2015. год., у 

РСД, без ПДВ-а 

Укупна вредност услуге 

вештачења у 2016. год., у 

РСД, без ПДВ-а 

Укупна вредност услуге 

вештачења у 2017. год., у 

РСД, без ПДВ-а 

   

 

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
 

 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________________ 

ради учешћа  у јавној набавци услугe вештачења у поступку експропријације, јавна 

набавка број 5/2018 Aкционарског друштва за управљање јавном железничком 

инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може 

користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

                                                                                                          Овлашћено лице: 

                                    

                                                                              М.П. 

      У ______________________                                                    ________________ 

      Дана___________________ 

 

 

 
* Oбразац потврде умножити у потребном броју примерака 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за 

ЈН бр. 5/2018 
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