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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 Поштовани, приликом сачињавања конкурсне документације за јавну набавку услуга 

за летње одржавање путева који су изузети из мреже државних путева, ЈНВВ број 71/13, 

дошло је до одређених пропуста, па их овим изменама и допунама исправљамо. 

 1.Конкурсна документација садржи укупно 43 стране. 

 2. Приликом објављивања документације на Порталу јавних набавки дошло је до 

померања текста па обрасци на странама 39. и 40. нису потпуни. Прилажемо исправне 

обрасце које је потребно користити приликом сачињавања понуда. 

 3. На страни 40. погрешно је уписан предмет јавне набавке. Уместо „ чишћење и 

одвожење смећа“ треба да стоји „редовно летње одржавање путева категорије путева који су 

изузети из мреже државних“. 

 4. Имајући у виду да се не може унапред утврдити количина свих потребних услуга за 

којима ће се јавити потреба током периода одржавања наведених путева то наручилац није у 

могућности да прецизира тачне количине услуга. С тим у вези наручилац и тражи од 

понуђача да наведе јединичне  цене и  на основу истих бира најповољнију понуду. Приликом 

закључења уговора изабрани понуђач ће испостављати фактуре за стварно пружене услуге, а 

наручилац ће исте платити само до износа процењене вредности јавне набавке. Укупна цена 

представља збир свих јединичних цена из предмера и предрачуна. 

Процењена вредност јавне набавке је 27.345.000,00 динара (двадесет седам милиона 

триста четрдесет пет хиљада динара).  

5. Мења се систем бодовања, тако да ће понуђена цена носити 70 бодова, а 

референтна листа 30. Наведена минимална техничка и кадровска опремљеност сматра се 

условом за учешће у поступку јавне набавке, а понуде понуђача који не располажу истом 

биће одбијене. 

 6. Путни правци за одржавање: 

- Р-253 Крст – Рибница, стационажа 0+000-6+000, 

-Р-228 Љубиш- Стража, стационажа 16+700-20+700, 

-Р-252 Палисад – железничка станица Семегњево, стационажа 0+000-14+000,  

-Р-230 Рожанство – Гостиље – Љубиш, стацинажа 8+000-38+690. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА, 

 

                Милан Стаматовић 

 



       ( страна ред. бр. 39 конкурсне док.) 
 

 

 

ОБРАЗАЦ -VIII 

 

             РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА-Вредност извршених услуга  

 

Навести услуге који су предмет  јавне набавке са износима исказаним у 

динарима, које су извршене у претходних 5 (пет) година. 

Дати преглед за сваку годину одвојено, са назнаком лица за контакт и 

телефонске бројеве код назначених наручилаца. 

Ред.бр

.    

Референтни наручилац             Лице за контакт 

       и  телефон   

 

Вредност услуга 

      у динарима 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

У случају више референци образац треба фотокопирати. 

Свака референтна набавка мора бити документована потврдом потписаном од 

стране наручиоца услуга, на обрасцу потврде која је саставни део ове конкурсне 

документације. 

 
Место  и датум:_____________________________ 

                      

                                                           М.П.                                        ПОНУЂАЧ 

                                                                                                  _______________________ 

 

    

 

                                                                                          



( страна ред. бр. 40 конкурсне док.) 

Назив Инвеститора 

_________________________________    

      Адреса    

 __________________________________ 

Пун назив понуђача 

 ____________________________   

  Седиште понуђача 

____________________________________ 

 

У складу са чл.77.став2.тачка. 2(1) .Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник РС” бр. 124/12) издаје се  

П О Т В Р Д А 

 

Да је ______________________________ (назив и седиште понуђача), 

реализовао уговоре  закључене са ______________________  (назив и седиште 

инвеститора) у претходних 5 година (2008,2009, 2010, 2011, 2012.година) за 

редовно летње одржавање путева категорије путева који су изузети из мреже 

државних; 

Ред.бр.   Објекат-предмет 

уговoра 

Број и датум  

уговора 

Број и датум  

окончане 

ситуације 

Износ 

извршених 

услуга 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Контакт особа инвеститора __________________________ телефон 

_______________________. 

Потврда се издаје на захтев понуђача:  ___________________________________________ 

ради учествовања  у поступку јавне набавке. 

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати. 

                                                                              

                                                                            Овлашћено лице инвеститора 

                                                                           ____________________________ 

                                                                          ( Пуно име и презиме и функција)   

      ________________________________                                                  

                                                                                             (потпис)                

                                                               М.П.  



 


