
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за буџет и финансије 

Служба за јавне набавке 

Број: 404-86/2017-II-6 

Дана: 02. 10. 2017. године  

Сремски  Карловци 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 48/2015 и 64/2015), Комисија за јавне набавке образована решењем председника 

Општине број 404-86/2017-II-1 од 26.09.2017. године, припремила је 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 1. 

ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Извођење инжењерско- геолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско 

геолошким-геотехничким условима за израду плана детаљне регулације (ПДР) 

потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима 

Редни број ЈН МВ V-1-2-19 

 

1. ИЗМЕНА 

На страни 6. Конкурсне документације за јавну набавку: Извођење инжењерско- 

геолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско геолошким-

геотехничким условима за израду плана детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са 

окружењем у Сремским Карловцима, у делу- 1.2 Понуђач који учествује у поступку 

предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке дефинисане чл.76 Закона и то: 

 

б) пословни капацитет 

- Да понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива има 

минимум три референце на пословима израде инжењерскогеолошке документације 

за потребе израде Планова детаљне регулације (ПДР). 

-    Да понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива има  

минимум једну референцу за геотехничка истраживања за клизишта. 

- Да понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива има 

минимум једну референцу на пословима пијезометарских и инклинометарских 

опажања клизишта 

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

б) пословни капацитет 

 

- Да понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016) и у текућој 2017. години  

има минимум три референце на пословима израде инжењерскогеолошке 

документације за потребе израде Планова детаљне регулације (ПДР). 



-    Да понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016) и у текућој 2017. години       

има  минимум једну референцу за геотехничка истраживања за клизишта. 

- Да понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016) и у текућој 2017. години  

има минимум једну референцу на пословима пијезометарских и 

инклинометарских опажања клизишта 

 

2. ИЗМЕНА 

 

На стрнама 36, 37 и38. Конкурсне документације за јавну набавку: Извођење 

инжењерско- геолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско 

геолошким-геотехничким условима за израду плана детаљне регулације (ПДР) 

потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, у делу- 

 

 XII ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XII  ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7. 

 

 

 
Образац потврде  референце Наручиоца 

 

Пословно има Наручиоца: 

 

 

Адреса Наручиоца 

Место: 

 

 

Улица: Број: 

 

П О Т В Р Д А 

да је Извођач /Наручиоцу  

 

(назив и седиште Извођача) 

 

у предходне три године -2014. 2015. И 2016. Извршио услуге израде инжењерскогеолошке 

документације за потребе израде Планова детаљне регулације, и то: 

 

 
20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци услуга – Извођење инжењерскогеолошких истраживања и израда 

Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду плана 

детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, 

редни број: ЈН МВ V-1-2-19 и у друге сврхе се не може користити. 

 

*Напомена: 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7.1 

 

 
Образац потврде  референце Наручиоца 

 

Пословно има Наручиоца: 

 

 

Адреса Наручиоца 

Место: 

 

 

Улица: Број: 

 

П О Т В Р Д А 

да је Извођач /Наручиоцу  

 

(назив и седиште Извођача) 

 

у предходне три године -2014. 2015. И 2016. Извршио услугу за геотехничка истраживања, 

и то: 
20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

. 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци услуга – Извођењеинжењерскогеолошких истраживања и израда 

Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду плана 

детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, 

редни број ЈН МВ V-1-2-19 и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

Законски заступник Наручиоца 

м.п.____________________________________ 

 

 

*Напомена: 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца. 

 

 

 

 



 

  ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7.2 

 

 
Образац потврде  референце Наручиоца 

 

Пословно има Наручиоца: 

 

 

Адреса Наручиоца 

Место: 

 

 

Улица: Број: 

 

П О Т В Р Д А 

да је Извођач /Наручиоцу  

 

(назив и седиште Извођача) 

 

у предходне три године -2014. 2015. И 2016. Извршио послове на пијезометарских и 

инклинометарских опажања клизишта, и то: 

 
20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци услуга – Извођење инжењерскогеолошких истраживања и израда 

Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду плана 

детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, 

редни број ЈН МВ V-1-2-19  и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

Законски заступник Наручиоца 

м.п.____________________________________ 

 

 

*Напомена: 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца . 

 

 

СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 



 

XII  ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7. 

 

 

 
Образац потврде  референце Наручиоца 

 

Пословно има Наручиоца: 

 

 

Адреса Наручиоца 

Место: 

 

 

Улица: Број: 

 

П О Т В Р Д А 

да је Извођач /Наручиоцу  

 

(назив и седиште Извођача) 

 

у предходне три године -2014, 2015, 2016.  и у текућој 2017. години извршио услуге израде 

инжењерскогеолошке документације за потребе израде Планова детаљне регулације, и то: 

 

 
20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци услуга – Извођење инжењерскогеолошких истраживања и израда 

Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду плана 

детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, 

редни број: ЈН МВ V-1-2-19 и у друге сврхе се не може користити. 

 

*Напомена: 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца 

-Понуђач није у обавези да за сваку годину достави по једну реферцу, битно је да укупно 

има три референце у наведеним година.  

 

 

 

 

 



 

ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7.1 

 

 
Образац потврде  референце Наручиоца 

 

Пословно има Наручиоца: 

 

 

Адреса Наручиоца 

Место: 

 

 

Улица: Број: 

 

П О Т В Р Д А 

да је Извођач /Наручиоцу  

 

(назив и седиште Извођача) 

 

у предходне три године -2014, 2015, 2016. и у текућој 2017. години извршио услугу за 

геотехничка истраживања, и то: 

 
20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

. 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци услуга – Извођењеинжењерскогеолошких истраживања и израда 

Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду плана 

детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, 

редни број ЈН МВ V-1-2-19 и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

Законски заступник Наручиоца 

м.п.____________________________________ 

 

*Напомена: 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца. 

- Потрбно је да Понуђач има минимум једну референцу 

- Понуђач није у обавези да за сваку годину достави по једну реферцу, битно је да укупно 

има минимум једну референцу у наведеним година. 

 



 

  ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7.2 

 
Образац потврде  референце Наручиоца 

 

Пословно има Наручиоца: 

 

 

Адреса Наручиоца 

Место: 

 

 

Улица: Број: 

 

П О Т В Р Д А 

да је Извођач /Наручиоцу  

 

(назив и седиште Извођача) 

 

у предходне три године -2014, 2015, 2016.  и у текућој 2017. години извршио послове на 

пијезометарских и инклинометарских опажања клизишта, и то: 

 
20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

20........год. 

Услуге су пружене по уговору 

бр._________од __.__.____год.  

 

Вредност уговора у РСД: 

(уписати бројевима износ) 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци услуга – Извођење инжењерскогеолошких истраживања и израда 

Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду плана 

детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима, 

редни број ЈН МВ V-1-2-19  и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

Законски заступник Наручиоца 

м.п.____________________________________ 

 

*Напомена: 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца . 

- Потрбно је да Понуђач има минимум једну референцу 

- Понуђач није у обавези да за сваку годину достави по једну реферцу, битно је да укупно 

има минимум једну реферцу у наведеним година. 

                                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА  

                                                                                                          ЈН МВ V-1-2-19 


