
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА  

Инђија, Душана Јерковића бр. 17а  

Број: 404-292-9/2020-05  

Датум: 06.08.2020. 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 указивања заинтересованог понуђача и уочене техничке грешке, у прилогу ове 

измене Наручилац објављује нови ОБРАЗАЦ 6 – СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

– РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ЈН бр. 9/2020, на следећи начин: 

 

- врши се измена на страни 49. Конкурсне документације Обрасца 6 – СПИСАК 

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ЈН бр. 9/2020 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 6) 

  

 

СПИСАК  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА - РЕФЕРЕНТ ЛИСТА  

ЗА  ЈН бр. 9/2020 – Храна, намирнице и вода, ЗА ПАРТИЈУ БР. _______ И НАЗИВ - 

____________________________________________________________  

 

Ред. 

број  

  

Референтни наручилац  

Лице за контакт и бр.  

телефона  

Вредност испоручених добара 

у динарима без ПДВ-а  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

УКУПНО:    

 

          Датум          Потпис овлашћеног лица 

 

___________________          _____________________    

 

 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака у зависности од тога за колико се 

партија подноси понуда.  

У случају достављања података за већи број наручилаца, којима су испоручивана добра која су 

предмет набавке, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 15.   

Уз попуњени списак наручиоца обавезно доставити потврде свих наведених наручилаца, тј. 

купаца. Образац потврде се налази у конкурсној документацији.   

Подаци унети у списак за које није достављена потврда наручиоца на кога се односе, 

неће се узимати у разматрање.  
 


