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Матични број: 07329733 

Регистарски број: 04407329733 
Шифра делатности: 3600 

ПИБ: 101610884 
Текући рачун: 150-6570-22 

 

  34240 Кнић, Кнић бб • e-mail:  office@komunalacknic.rs  • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116; 
                                          Tel/reklamacije: 0800034035 •   www.jkpkomunalacknic.rs                             

 

Датум : 15.01.2019.год. 

Број :    27-01/19 

 

Предмет: Измена 2 конкурсне документације 

Веза:  Конкурсна документација за јавну набавку бр. МВ-03/2019 КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ 

АГРЕГАТ 
 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кнић врши измену конкурсне документације 

за јавну набавку бр. МВ-03/2019, КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ, зав.бр. 21-01/19 од 14.01.2019.год. 

на следећи начин: 

 

Мења се Образац V-2 ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ који је гласио: 

 

Образац V-2 

 

ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Назив купца:______________________ 

Седиште:__________________________ 

Матични број:______________________ 

ПИБ:_____________________________ 

Телефон:__________________________ 

 

 На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје  

 

 ПОТВРДУ 

 

Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________ 

                                                      (назив и седиште добављач/понуђача) 

 

У претходне две године (2016. и 2017. године) купцу/наручиоцу извршио испоруку добара -“КАМЕНИ 

ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ,, партија бр. _______назив партије ______________________________у укупном 

износу од _________________ динара 

 

Укупна вредност извршених испорука добара у 2016. 

год.  

(у дин. без ПДВ-а) 

 

Укупна вредност извршених испорука добара у 2017. 

год.  

(у дин. без ПДВ-а 

 

Укупна вредност извршених испорука добара у 2017. 

год.  
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(у дин. без ПДВ-а). 

Укупна вредност извршене испоруке добара 2016 и 

2017. години  (у дин. без ПДВ-а). 

 

 

Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача ________________________ ради учешћа у поступку 

јавне набавке мале вредности МВ 03/2019 -“КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ,,  код ЈКП ,, 

КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић  и у друге сврхе се не може користити. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 

Место:______________ 

 

Датум:______________                              М.П                                      Овлашћено лице купца 

           _____________________ 

 

 

 

II Образац Образац V-2 ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ сада гласи: 

 

 

Образац V-2 

 

ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Назив купца:______________________ 

Седиште:__________________________ 

Матични број:______________________ 

ПИБ:_____________________________ 

Телефон:__________________________ 

 

 На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје  

 

 ПОТВРДУ 

 

Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________ 

                                                      (назив и седиште добављач/понуђача) 

 

У претходне две године (2016. и 2017. године) купцу/наручиоцу извршио испоруку добара -“КАМЕНИ 

ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ,, партија бр. _______назив партије ______________________________у укупном 

износу од _________________ динара 

 

Укупна вредност извршених испорука добара у 2016. 

год.  

(у дин. без ПДВ-а) 

 

Укупна вредност извршених испорука добара у 2017. 

год.  

(у дин. без ПДВ-а 

 

Укупна вредност извршене испоруке добара 2016 и 

2017. години  (у дин. без ПДВ-а). 
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Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача ________________________ ради учешћа у поступку 

јавне набавке мале вредности МВ 03/2019 -“КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ,, код ЈКП 

,, КОМУНАЛАЦ,, Кнић  и у друге сврхе се не може користити. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 

Место:______________ 

 

Датум:______________                              М.П                                      Овлашћено лице купца  

           _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ 

Комисија за јавне набавке 


