
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА  

Инђија, Душана Јерковића бр. 17а  

Број: 404-292-8/2020-05  

Датум: 30.07.2020. године 
 

На основу чл. 63. ст. 1. и ст. 5. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20. истог 

Закона („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Предшколска установа 

„Бошко Буха“ из Инђије, ул. Душана Јерковића 17а (у даљем тексту: Наручилац) 

упућује: 

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке бр. 9/2020 

за јавну набавку добара – Храна, намирнице и вода 
 

 

 

I Након уочене техничке грешке, у прилогу ове измене Наручилац објављује нови 

ОБРАЗАЦ 7 – ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ, на следећи начин: 

 

- врши се измена на страни 50. Конкурсне документације Обрасца 7 – ПОТВРДА 

ЗА РЕФЕРЕНЦЕ У ЦЕЛОСТИ. 
 

 

II Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Рок за подношење понуда је 28.08.2020. год. до 10.00 часова. 

 

 

III Контакт особа: Поповић Селена, дипл. правник, службеник за јавне набавке, факс: 

022/560-614, e-mail: selena.popovic@indjija.net, сваког радног дана од понедељка до 

петка у периоду од 07.00 до 14.00 часова. 

 

 

IV Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  

 
 

 

 

 

 

mailto:selena.popovic@indjija.net


(Образац 7) 

 

     ПОТВРДА  

           ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:____________________________________________  

СЕДИШТЕ:_____________________________________________________________ 

УЛИЦА И БРОЈ:_________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ:________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА 

КОНТАКТ:___________________________________________________________ 

 

У складу са чл.77 („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) издаје се  

 

     ПОТВРДА 

 

да је продавац/понуђач    _________________________________________________    

                                                            [назив и седиште продавца/понуђача]  

у претходне три године (од 29.07.2017. год., 2018., 2019. до 29.07.2020. год.) 

купцу/наручиоцу испоручио предмет јавне набавке бр. ЈН бр. 9/2020, партија бр. ____, у 

укупном износу од _________________________ динара без ПДВ-а и да је испоручио 

добра у уговореном року, обиму и квалитету и да у року трајања уговора није било 

рекламација на исто, односно да је отклонио уочене недостатке. 

 

Укупан износ 

испоручених 

добара без ПДВ-а 

од 29.07.2017. год. 

Укупан износ 

испоручених 

добара без ПДВ-а у 

2018. год. 

Укупан износ 

испоручених 

добара без ПДВ-а у 

2019. год. 

Укупан износ 

испоручених 

добара без ПДВ-а 

до 29.07.2020. год. 

 

 

 

   

 

УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

 

У ____________                       НАРУЧИЛАЦ 

 

Дана: ______________      

        _______________________ 

        (Потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, а 

у циљу доказивања и потврђивања референтне листе за сваку партију одвојено. 

Потврда  мора бити потписана од стране овлашћеног лица наручиоца.   
 


