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JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 
˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA 
Segedinski put broj 22, 24000 Subotica 

_________________________________________________________ 

Број: 12-26/19-9 

Редни број из плана јавних набавки:1.1.3 

 

ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Број ЈН: 26/19 ЈНМВ 

 

НАРУЧИЛАЦ:         ЈКП ˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА 
                                Сегедински пут бр. 22 
                                24000 Суботица 
 
ВРСТА  
ПОСТУПКА:        ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - обликована по  
         ПАРТИЈАМА, набавка добара –РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА       
                                              
 
 
ПРЕДМЕТ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка личних заштитних средстава 

 
 

 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  18000000 - Одећа, обућа, пртљаг и прибор 

 

 

 

 

 

Суботица, децембар 2019. год. 
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Наручилац врши измену конкурсне документације како следи: 

ИЗМЕНЕ обухватају брисање дела текста и то: 

1. На страни 2/56 у делу САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  под редним бр. ''15. 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА, ЗА ПАРТИЈУ 1 и 2'', брише се.  

2. На страни 3/56 у делу ПОЗИВ за подношење понудa, текст под редним бр. 2. ''Понуђачи 
су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи на предметну јавну набавку 
и то за ПАРТИЈУ 1 и 2, на обрасцу који је саставни део ове конкурсне документације, а која 
нарочито садржи следеће: податке о наручиоцу добара и списак најважнијих испоручених 
добара са износима, датумима и листама наручилаца за претходне три године (2016, 2017, 
2018)'', брише се.  

3. На страни 5/56 у делу ПОЗИВ за подношење понудa под Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ,  под 
редним бр. 2. Неопходан пословни капацитет за набавку услуга под тачком 2.1., текст: ''Да 
је понуђач у протекле три године (2016, 2017, 2018), остварио пословни приход који је предмет 
јавне набавке од минимум  за ПАРТИЈУ 1, у износу од 800.000,00 РСД,  а за ПАРТИЈУ 2, у 
износу од 1.200.000,00 РСД. 
• Доказује се Референц листом Понуђача посебно за ПАРТИЈУ 1 и посебно за ПАРТИЈУ 
2 која садржи: податке о наручиоцу добара и списак најважнијих испоручених добара са 
износима, датумима и листама наручилаца за претходне три године. (2016, 2017, 2018). 

• Приложена референц листа се доказује са копијама Потврда издатим од стране 
Наручилаца наведених у референц листи. Наведене  копије Потврда издате од стране 
Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на потписан образац Изјаве 
о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом'', брише се.  

4. На страни 6/56 у делу ПОЗИВ за подношење понудa,  под редним бр. 4. УЗ ПОНУДУ 

ДОСТАВИТИ ,  део текста: ''осим Референц листа за ПАРТИЈУ 1 и 2 и копија Потврда издатих 

од стране Наручилаца наведених у Референц листи, за ПАРТИЈУ 1 и 2, које је неопходно 

доставити уз Понуду.'', брише се.  

5. На страни 9/56 у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ,  под редним 
бр. 6. УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ , део текста: ''осим Референц листа за ПАРТИЈУ 1 и 2 и 
копија Потврда издатих од стране Наручилаца наведених у Референц листи, за ПАРТИЈУ 1 
и 2, које је неопходно доставити уз Понуду.'', брише се.  

6. На страни 13/56 у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ,  под редним 
бр. 28. текст: ''Понуђачи су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи на 
предметну јавну набавку за ПАРТИЈУ 1 и 2 на обрасцу који је саставни део ове конкурсне 
документације, а која нарочито садржи следеће: податке о наручиоцу добара и списак 
најважнијих испоручених добара са износима, датумима и листама наручилаца за претходне 
три године (2016, 2017, 2018). 

Приложена референц листа се доказује са копијама потврда издатим од стране Наручилаца 
наведених у референц листи. Наведене копије Потврда издате од стране Наручилаца, 
понуђач је дужан да достави уз Понуду без обзира на потписан образац Изјаве о испуњавању 
свих услова утврђених конкурсном документацијом.'', брише се.  

7. На страни 15/56 у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ,  под редним 
бр. 34., део текста: ''осим Референц листа за ПАРТИЈУ 1 и 2 и копија Потврда издатих од 
стране Наручилаца наведених у Референц листи, за ПАРТИЈУ 1 и 2, које је неопходно 
доставити уз Понуду.'', брише се.  

8. На страни 35/56 у делу УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ,  у ставу 2. Право 
на учешће у поступку јавне набавке мале вредности,  према члану 76. Закона о јавним 
набавкама, има понуђач ако испуњава и следеће услове, тачка 2. да поседује неопходан 
пословни капацитет и то: подтачка 2.1. ''да је остварио пословни приход који је предмет јавне 
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набавке од минимум  за ПАРТИЈУ 1, у износу од 800.000,00 РСД,  а за ПАРТИЈУ 2, у износу 
од 1.200.000,00 РСД;'', брише се.  

9. На страни 37/56 у делу Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ,  под редним бр. 2. Неопходан пословни 

капацитет за набавку услуга под тачком 2.1., текст: ''Да је понуђач у протекле три године 

(2016, 2017, 2018), остварио пословни приход који је предмет јавне набавке од минимум  за 

ПАРТИЈУ 1, у износу од 800.000,00 РСД,  а за ПАРТИЈУ 2, у износу од 1.200.000,00 РСД. 

• Доказује се Референц листом Понуђача посебно за ПАРТИЈУ 1 и посебно за ПАРТИЈУ 
2 која садржи: податке о наручиоцу добара и списак најважнијих испоручених добара са 
износима, датумима и листама наручилаца за претходне три године. (2016, 2017, 2018). 

• Приложена референц листа се доказује са копијама Потврда издатим од стране 
Наручилаца наведених у референц листи. Наведене  копије Потврда издате од стране 
Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на потписан образац Изјаве 
о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом.'', брише се.  

10 На страни 38/56 у делу Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ,  под НАПОМЕНА: УЗ ПОНУДУ 

ДОСТАВИТИ,  део текста : ''осим Референц листа за ПАРТИЈУ 1 и 2 и копија Потврда издатих 

од стране Наручилаца наведених у Референц листи, за ПАРТИЈУ 1 и 2, које је неопходно 

доставити уз Понуду'', брише се.  

11. На страни 39/56 у делу ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ СВИХ УСЛОВА  УТВРЂЕНИХ 
КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  ЗА ПАРТИЈУ ________ (навести број Партије), 
текст: ''Изјавом нису обухваћене Референц листе и копије Потврда издате од стране 
Наручилаца наведених у Референц листи за ПАРТИЈУ 1 и 2'', брише се. 

12. На страни 40/56 у делу ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ СВИХ УСЛОВА  УТВРЂЕНИХ 

КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  ЗА ПАРТИЈУ ________ (навести број Партије), (за 

подизвођаче), текст: ''Изјавом нису обухваћене Референц листе и копије Потврда издате од 

стране Наручилаца наведених у Референц листи за ПАРТИЈУ 1 и 2'', брише се. 

13. На страни 50/56 у наслову ''РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА, за ПАРТИЈУ ______ (навести број 

Партије)'', текст и табела бришу се у целости. 

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

Наручилац ће продужити рок за доставу понуда. 

 

 

                                                                      Комисија за јавне набавке 

ЈКП ''Суботичка топлана''  

 


