
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-16024 

Датум: 19.06.2017. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015),  Комисија за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге преузимања и 

збрињавања отпада, број јнмв 35/17, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-

13946/1 дана 29.05.2017. године и Измењеним решењем о образовању Комисије, број 5.2-

16018 од 19.06.2017. године по Измењеном позиву за подношење понуда објављеном на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 19.06.2017. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕУЗИМАЊА И 

ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА - ЈНМВ БР. 35/17 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Услуге 

преузимања и збрињавања отпада, број јнмв 35/17 се мења на следећи начин: 

 

Мења се у делу, тачка 2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то на страни 

19/39, 

 

а) да  има у радном односу или на други начин радно ангажована (уговор о делу или уговор о 

привремено-повременим пословима) 

 

• најмање једно лице дипл.инг заштите животне средине који је одговоран за управљање 

отпадом и које је завршило специјалистички курс за специјалисту за управљање 

комуналним отпадом. 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити за запослене: 

 

-фотокопије дипломе Факултета техничких наука  ( за дипл.инг.заштите животне средине ) 

-фотокопију Потврде издате од Машинског факултета да је завршио/ла специјалистички 

курс за специјалисту за управљање комуналним отпадом. 

 

и сада гласи: 

 

а) да  има у радном односу или на други начин радно ангажована (уговор о делу или уговор о 

привремено-повременим пословима) 

 

• најмање једно лице са стеченим високим образовањем на студијама првог степена 

(основне академске студије и основне струковне студије), односно најмање више 

образовање из природно-математичких, медицинских или техничко-технолошких 

наука и да има најмање три године радног искуства. 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити за запослене:  

-фотокопија дипломе 

 

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок за подношење 

понуда. Нови рок за подношење понуда је 26.06.2017. године до 12.00 часова. 

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

        Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 

 

 


