
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.- 33515 

Датум: 31.10.2019. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015),  Комисија за јавну набавку велике вредности – Набавка резервних делова за путничка 

возила, теретна возила и радне машине у отвореном поступку број 32/19-С, образована 

Решењем о образовању Комисије, број 5.2.-31066/1 дана 10.10.2019. године по Позиву за 

подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки , интернет страници Наручиоца и 

порталу службених гласила дана 11.10.2019. године у року предвиђеном за подношење понуда 

врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ 

 

ЈНМВ БР.32/19-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности – Набавка резервних 

делова за путничка возила, теретна возила и радне машине у отвореном поступку број 32/19-С 

,због техничке грешке се мења на следећи начин: 

 

Мења се у делу  Обрасцу број 7/3 - ПОТВРДА- РЕФЕРЕНЦЕ на страни 185/213, где је 

гласило; 

  
 

„ ОБРАЗАЦ БРОЈ 7/3.- 

 

ПОТВРДА- РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 
Назив издаваоца – 

наручиоца/крајњег купца 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице издаваоца и 

функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 

124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је  ___________________ 

_________________________________________ са седиштем у ___________________ у периоду од 
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_________ до ___________ године као Испоручилац испоручио резервне делове за радне машине по 

основу закљученог уговора/наруџбенице/рачуна број __________ од ___________ године. (попунити 

празна поља) 

  

Током реализације уговорене испоруке за коју се издаје ова потврда Испоручилац ЈЕ / НИЈЕ  поштовао 

своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет испоручених добара и слично). (прецртати 

непотребно) 

 

 

Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

_______________________________________________________________________________  

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  

ЛИЦА ИЗДАВАОЦА 

 

М.П. 

____________________________________ 

 

 

“ 

 

И сада гласи „.“ 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7/3.- 

 

ПОТВРДА- РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 
Назив издаваоца – 

наручиоца/крајњег купца 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице издаваоца и 

функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 

124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је  ___________________ 

_________________________________________ са седиштем у ___________________ у периоду од 

_________ до ___________ године као Испоручилац испоручио резервне делове за радне машине у 
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укупној вредности од ____________________ динара, без ПДВ-а по основу закљученог 

уговора/наруџбенице/рачуна број __________ од ___________ године. (попунити празна поља) 

  

Током реализације уговорене испоруке за коју се издаје ова потврда Испоручилац ЈЕ / НИЈЕ  поштовао 

своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет испоручених добара и слично). (прецртати 

непотребно) 

 

 

Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

_______________________________________________________________________________  

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  

ЛИЦА ИЗДАВАОЦА 

 

М.П. 

____________________________________ 

 

 

" 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен. 

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из Друге измењене конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

        Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


