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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00038/2020-12/6 

Датум: 12. јун 2020. године 

Б е о г р а д  

 

 

  

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- одржавање и унапређење система „Е-аукција“ - 

 редни број 7/2020 
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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-

00038/2020-12/3 од 9. јун 2020. године, како следи: 

 

1.У конкурсној документацији у делу V ОБРАСЦИ, након обрасца 5. ПОТВРДА 

РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА, додаје се образац 6 како следи: 

 

6. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

Назив наручиоца  

Адреса седишта  

ПИБ  

Матични број  

Лице за контакт   

Број телефона  

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу 

 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач _____________________________________________, са седиштем  

 

у ______________________, ул. _________________________________ бр. ____, 

 

у периоду од _______________________  до  _________________________ године 

 

                        датум увођења у посао              датум испостављања коначног рачуна 

 

-датум испостављања коначног рачуна - у периоду од најраније 3 година рачунајући од 

дана подношења понуде, а најкасније закључно са даном подношења понуде- 

 

успешно пружио следеће услуге: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Уписати предмет уговора, пројектовање, развој и имплементацију софтвера  и у којој  

технологији. 

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – 

одржавање и унапређење система „Е-аукција“ - редни број 7/2020. 

 

датум: 

  

потпис овлашћеног  

лица наручиоца 
____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 
Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака. 
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2.У конкурсној документацији у делу V ОБРАСЦИ: 

- образац 6 ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ, постаје образац 7; 

- образац 7 ИЗЈАВА И НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, постаје образац 8 и 

- образац 8 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, постаје образац 9. 

 

3. У конкурсној документацији у делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 1, уместо: - Изјава о независној понуди (образац 7), 

треба да стоји: - Изјава о независној понуди (образац 8 ); 

а уместо: - Образац трошкова припреме понуде (образац 8), треба да стоји: - Образац 

трошкова припреме понуде (образац 9). 

 

4.У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

5.Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да своју 

понуду поднесе у складу са њима. 

 

 
 

објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 


