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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ковин 
“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН 
- Комисија за јавну набавку- 
Број: 4/25-2020-7 
Дана: 25.02.2020. године 
26220 Ковин, ул. ЈНА бр. 34 
Тел: 013/744-899 
Факс: 013/742-021 
Email sportkovin@gmail.com 
 
 

На основу члана 63. став 1. и 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује 

 

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку број 4/25-2020 – УСЛУГЕ 
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ''УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ КОВИН'' У 
КОВИНУ, и то у делу: 

 

1. IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, КОД ДОДАТНОГ 
УСЛОВА ЗА  2. ''ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, ПОД ТАЧКОМ 2.1. 

 
Уместо 
 

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

  
2.1. Да је понуђач у предходне три године 
(2017, 2018 и 2019), пружио услуге 
одржавања хигијене, у минималном износу 
од 4.000.000,00  динара без ПДВ-а 
 
 
 

 
2.1. Треба доставити: 
 

 Референц листа - Списак извршених 
     услуга (Образац 6) и  

 Копије уговора и анекса и 

 Копије рачуна/ фактуре 

 
Мења се и гласи: 
 

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

  
2.1. Да је понуђач у предходне три године 
(2017, 2018 и 2019), пружио услуге 
одржавања хигијене, у минималном износу 
од 4.000.000,00  динара без ПДВ-а 
 
 
 

 
2.1. Треба доставити: 
 

 Референц листа - Списак извршених 
     услуга (Образац 6) и  

 Копије уговора и анекса и 

 Копије рачуна/ фактуре 
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 ИЛИ 
 

 Референц листа - Списак извршених 
     услуга (Образац 6) и  

 Потврду Наручиоца о реализацији 
закључених уговора (Образац 6 а) 
 

Потврде наручилаца о реализацији 
закључених уговора могу бити на 
оригиналном Обрасцу из Конкурсне 
документације (Образац 6 а) или издате од 
стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде морају 
имати све елементе које садржи Образац 6 а 
из Конкурсне документације и то:  

 
- назив и адресу наручиоца,  
- назив и седиште понуђача,  
-да су услуге за потребе тог наручиоца 

извршене квалитетно и у року,  
- врста услуге,  
- вредност извршених услуга,  
- број и датум уговора,  
- изјава да се Потврда издаје ради 

учешћа на тендеру и у друге сврхе се не 
може користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица наручиоца. 

 
 

 

 
Остала документација остаје непромењена 

 
У складу са одредбама члана 63.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне 
документације за јавну набавку број 4/25-2020, и постаје њен саставни део. 
  
 
 
 
ПРИЛОГ: 
- Образац 6 а 
 
 
 
                                                                             За Комисију за јавну набавку  
        

        _____________________________ 
                   Верица Торлаковић Николић, члан  
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(ОБРАЗАЦ 6 а) 
 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. („Службени гласник РС” бр.124/12, 
14/2015 и 68/2015) издаје се 

 

ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 За  поступак  јавне набавке - Услуге одржавање хигијене у објектима „Установе за 
спорт“ Ковин, број ЈН 4/25-2020 

 
Овим потврђујемо да је  
 
________________________________________________________________________________ 
(назив и седиште Понуђача), реализовао  уговоре  закључене за пружање предметних услуга  
 
са______________________________________________________________________________ 
(назив и седиште Наручиоца) у предходне три године (2017, 2018 и 2019), квалитетно и у року 
 
 

Ред. 
бр. 

Наручилац и Назив услуге Број и датум 
Уговора 

Износ извршених 
услуга без ПДВ-а 

1. 1
   1. 

 
 
 
 
 

  

2.  
   2. 

 
 
 
 
 

  

3.  
   3. 

 
 
 
 
 

  
 

4.   
УКУПНО: 

 
/ 

 

 
 
Контакт особа  Наручиоца_______________________________телефон __________________ 
 
Потврда се издаје на захтев Понуђача:______________________________________________ 
ради учествовања  у поступку јавне набавке број 4-25/2020. 
 
 
 
Место:_____________                                                          Потпис овлашћеног лица Наручиоца        
 
Датум:_____________                                                          _______________________________     
          
 
 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака . 
Признаће се и Потврда која није на овом обрасцу, А која у потпуности садржи елементе овог Обрасца 


