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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-29/2015-12/13 
Датум: 6. април 2015. године 

Б е о г р а д  
 
 
  
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
 

- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРИВРЕДНОГ  
И ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У УЖИЦУ - 

 
 
 

 РЕДНИ БРОЈ 6/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12 и 14/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-29/2015-
12/3 од 19. марта 2015. године, како следи: 
 

1. Обрасци 6.5 Потврда референтног наручиоца и 6.7 Потврда референтног 
наручиоца, мењају се и гласе: 
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6.5 ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 

Назив наручиоца  
Седиште  
Матични број  
ПИБ  
Контакт телефон  
Контакт особа  

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15) под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу издајем следећу 
 
 

П О Т В Р Д У 
 
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем  
 
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____, 
 
од _______________________ до ____________________________________ године 
     датум закључења уговора      датум испостављања окончане ситуације/рачуна 
 
савесно и поштено израдио главни пројекат: а) санације, б) адаптације, в) 
реконструкције, г) доградње, ђ) изградње (заокружити а), б), в), г), д) и/или ђ)) 
 
објекта високоградње: а) јавне, б) пословне намене (заокружити а) или б)) 
 
________________________________________________________________________ 

назив и седиште објекта 
површине ___________ m² бруто, са следећим подпројектима:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

пописати све подпројекте  
 
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – израда 
техничке документације за изградњу зграде Привредног и Прекршајног суда у 
Ужицу, редни број 6/2015. 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног  
лица наручиоца 

____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 
Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака. 
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6.7 ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 

Назив наручиоца  
Седиште  
Матични број  
ПИБ  
Контакт телефон  
Контакт особа  

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15) под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу издајем следећу 
 
 

П О Т В Р Д У 
 
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем  
 
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____, 
 
од _______________________ до ____________________________________ године 
     датум закључења уговора      датум испостављања окончане ситуације/рачуна 
 
савесно и поштено израдио елаборат енергетске ефикасности  
 
објекта високоградње: а) јавне, б) пословне намене (заокружити а) или б)) 
 
 
________________________________________________________________________ 

назив и седиште објекта 
 
површине ___________ m² бруто. 
 
 
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга – израда 
техничке документације за изградњу зграде Привредног и Прекршајног суда у 
Ужицу, редни број 6/2015. 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног  
лица наручиоца 

____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 
Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака. 
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2. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

3. 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 

 
 


