
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив органа који 

спроводи поступак: 
Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак – јавна набавка број 53/2020 

Врста предмета: Услуге  

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуге прања и пеглања радне одеће, 

столњака и текстилне галантерије  

Назив и ознака из општег речника: Услуге скупљања и доставе рубља на 

прање 98311000-6 и услуге пеглања 98315000-4. 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-др.закон), због техничке грешке 

врши се измена конкурсне документације на страни 8 од 45, која се односи на 

пословни капацитет и на страни 14 од 45 (Образац бр. 1) у делу који се односи 

на период пружања услуга које су предмет набавке. 

У прилогу се налазе измењене стране 8 од 45 и 14 од 45 конкурсне 

документације. 

 

Референтну потврду је потребно доставити на измењеном Обрасцу бр. 1. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 8 од 45 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА) 

  

 2.1. Финансијски и пословни капацитет 

 2.1.1. Финансијски капацитет 

 Укупно остварен приход за 2018 годину - минимално 5.000.000,00 динара 

(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 

 

Доказ за правно  

лице: 

 

- Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 

1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег 

финансијског извештаја за 2018 годину од Агенције за привредне 

регистре (АОП 1001)  

Доказ за 

предузетнике: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 

Доказ за физичко 

лице: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 

 

 2.1.2. Пословни капацитет 

 Укупна вредност пружених услуга које су предмет јавне набавке у 2017, 

2018 и 2019. години – минимум 10.000.000,00  динара без ПДВ-а, (члан 77. став 2. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама). 

Доказ за правно  

лице: Вредност пружених услуга које су предмет јавне набавке 

доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са 

исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу 

који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка 

референтних наручилаца. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

  2.1.2.1. Сертификат 

Понуђач мора да поседује сертификат SRPS ISO 9001:2015 или EN ISO 

9001:2015 - систем менаџмента квалитетом. 

 

Доказ за правно  

лице: 

- копија важећег сертификата SRPS ISO 9001:2015 или EN ISO 

9001:2015 - систем менаџмента квалитетом 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

2.2. Технички и кадровски капацитет 

1.2.1. Технички капацитет 

 - Понуђач треба да поседује (у својини или по основу лизинга или по другом 

правном основу) најмање два регистрована возила.  

 - Понуђач треба да поседује сервис за прање и пеглање и професионалне 

машине за прање и пеглање.  

Доказ за правно  

лице: 

 Као доказ о поседовању возила понуђач доставља: 

- фотокопију саобраћајне дозволе или читач саобраћајне  

дозволе за возило у својини, а уколико возило поседује по основу 

лизинга или уговора о закупу, поред фотокопије саобраћајне 

дозволе, доставља се и уговор о лизингу односно уговор о 

закупу; 

 - попуњена изјава у прилогу конкурсне документације страна 

(18 од 44). 



Страна 14 од 45 

 

Образац бр. 1  

 

Назив 

референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу прања и пеглања радне одеће, столњака и 

текстилне галантерије, у укупној вредности од ____________________ (словима: 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ динара), без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци број 53/2020, чији је предмет набавка услуга прања и пеглања 

радне одеће, столњака и текстилне галантерије, и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум:  

  

  Наручилац-Купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 


