
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 3-2/14-2 

Датум: 5.09.2014. 

Јавна набавку бр. СНМ-14/2014 

 

 

 

Комисија именована решењем бр. 3-2/12 од 18.08.2014. која ће спроводити отворени 

поступак јавне набавке радова - извођење радова на рестаурацији уличних фасада према 

Главном пројекту рестаурације фасада зграде Народног музеја  (дел.бр. 3-5/32-1 и 3-5/32-

2 од 19.09.2012) који је израдио „ReArch d.o.o“ Студио за пројектовање, истраживање и 

рестаурацију, Београд, Господар Јованова бр. 38 и извођење радова на фасадној 

столарији на уличним фасадама према Техничкој документацији за радове на фасадној 

столарији на уличним фасадама Народног музеја у Београду коју је израдио „БМСК д.о.о“, 

Београд, Високог Стевана бр. 43а (дел.бр. 3-2/9 од 30.07.2014), дана 5.09.2014. 

обавештава потенцијалне понуђаче о измени конкурсне документације бр. 3-2/14 од 

27.08.2014. како следи. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
Зоран Јовановић, дипл.инг.арх. 

 

 

Прилог Т-7а  ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

у отвореном поступку за јавну набавку радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ УЛИЧНИХ ФАСАДА И ФАСАДНОЈ 

СТОЛАРИЈИ НА УЛИЧНИМ ФАСАДАМА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (ЈН 

бр. СНМ-14/2014) 

сада гласи: 



Прилог Т – 7а 

ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

у отвореном поступку за јавну набавку радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УЛИЧНИМ ФАСАДАМА и ФАСАДНОЈ СТОЛАРИЈИ ЗГРАДЕ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (ЈН бр. СНМ-14/2014) 
 

 

Назив наручиоца 

 

 

Адреса наручиоца 

 

 

Особа за контакт - функција 

 

Телефон и  e-mail  адреса 
 

Датум и место издавања  

потврде 

 

Наручилац  издаје  

        П О Т В Р Д У 

 

Да је ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу) 

успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршена набавка радова у укупном износу од 

___________________________  динара, а који су окончани у периоду од претходних пет година 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) пре објављивања јавног позива и да је све обавезе везане за 

реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року.  

Редни 

бр. 
Предмет уговора  

Укупна вредност  

 

Датум закључења и 

број уговора код 

наручиоца  

Напомена 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може 

користити. 

(МП)    Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

___________________________________ 

Напомена 1: уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, потребно је       

образац фотокопирати 

Напомена 2: у прилогу ове потврде, као његов саставни део, Наручилац доставља и доказ о 

статусу објекта  на којем су вршени радови за које се издаје потврда 


