
 

 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98, 

тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs 

 

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

гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог саве 66 (у даљем 

тексту: Наручилац) oбјављује ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку Адаптација 

санитарних простора у павиљону „А“ ЈН/Р/1.3.1/2019  дана 12.06.2019.год.  

 

                                       Измену и допуну конкурсне документације 

                                      у поступку јавне набавке ЈН /Р/1.3.1/2019   

 

I Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације (у колони додатни услови), те поред 

претходно дефинисаног на страни 8  додаје и: 

 

                                                       Треба да гласи: 

 

Додатни услови Начин на који се доказује исуњеност услова 

- да је у периоду од 3 године, до датума 

објављивања позива за подношење понуда,  извео 

радове који су предмет јавне набавке, и то: 

- извео радове укупне вредности од 

10.000.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списак изведених радова који су предмет 

јавне набавке, са подацима о наручиоцу, 

датуму, врсти радова, вредности изведених 

радова уз потврду издату и потписану од 

стране свих наручиоца са списка. Потврда 

мора садржати следеће елементе:  

- број уговора, 

- уговорена вредност, 

- укупну вредност изведених радова, 

- податак да је понуђач квалитетно и у 

року извршио предметне радове.  

 

На страни 1 под редним бројем 14 додају се образац Списак наручилаца и под редним бројем 15 

Потврда наручилаца 

II Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације. 

III. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за подношење понуда је 18.06.2019. 

године до 12,00 часова. 

 
IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/322-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 

 

Прилог : Списак наручилаца 

                  Потврде наручилаца 

http://www.studentskicentarcacak.co.rs/
mailto:tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs


 

 

Јавна набавка бр.ЈН/Р/1.3.1/2019  
Назив ЈН „Адаптација санитарних простора у Павиљону „А“ 
Студентског центра Чачак 

 

 

СПИСАК НАРУЧИЛАЦА у чијим објектима су изведени радови -_____________________ у 
периоду од три године до датума објављивања позива за подношење понуда 2016,2017. 2018.и 

2019.година 
 

 

Редни Наручилац  Вредност уговора без ПДВ-а 

број  2016.год. 2017.год. 2018.год. 2019.год. 

1.      

      

2.      

      

3.      

      

4.      

      

5.      

      

6.      

      

7.      

      

8.      

      

9.      

      

10.      

      
 

 

НАПОМЕНА:  
Докази су оригиналне потврде наручилаца наведених у претходном списку, потписане и 
оверене. Уз понуду се могу поднети и копије  

ПОТПИС 

________________________________________________________________ 

( лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а или др.регистар) 

 

Датум:_____________________ М.П. 



 
 

Јавна набавка бр.ЈН/Р/1.3.1/2019  
Назив ЈН „Адаптација санитарних простора у 
Павиљону „А“ Студентског центра Чачак 
 

ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА 

 

Назив  наручиоца:_______________________________________ 

Седиште:________________________________________ 

Улица и број:_____________________________________ 

Матични број:____________________________________ 

ПИБ:_____________________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 

 

На основу члана 77.став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама издаје се 

 

ПОТВРДА 
 

 

Да је понуђач_______________________________у периоду од  три  године  до датума     

        ( назив и седиште)                                  објављивања позива за подношење понуда 
 

наручиоцу извео грађевинско-занатске радове квалитетно и у року у вредности од 
_________________динара без  ПДВ-а. 
 
 
 

Укупна вредност 

изведених радова у 
2016.години 

Укупна вредност 

изведених радова у 
2017.години 

Укупна вредност 

изведених радова у 
2018. години 

Укупна вредност 

изведених радова у 
2019. години 

 
 

   

 
 

 Укупно:  

 

 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________ради учешћа у отвореном 
поступку јавне набавке радова, адаптација санитарних простора у Павиљону „А“ 
код Студентског центра Чачак и у друге сврхе се не може користити.  

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 

 

Место:__________________ Овлашћено лице купца 

Датум:__________________ М.П. ____________________ 

 

У случају више наручилаца, оригинал образац»Потврда наручилаца __» 
копирати,попунити, потписати и оверити. 
 
 


