
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-2521 

Датум: 03.02.2015. 

  

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

јавну  набавку мале вредности услуга – услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у 

објектима предузећа, број 61/14, образована Решењем број 5.2-39349/1 дана 25.12.2014. године 

по позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки дана 28.01.2015. 

године у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН. БР.61/14 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуга сервиса, 

поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа, број 61/14 се мења на следећи начин: 

Мења се образац техничке спецификације. Затим, додата је тачка 24. у конкурсној 

документацији – обавеза обиласка терена. Ускладу са наведеном тачком додат је образац бр. 9 

– потврда о обиласку терена. Такође додат је још један додатни услов везан за кадровски 

капацитет где тражимо најмање два радно ангажована сервисера са валидном санитарном 

књижицом сходно важећој законској регулативи – Закон о заштити становништва од заразних 

болести („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004). ( Поједине дизалице се налазе  у  објектима Наручиоца 

за  производњу  сирове воде /изворишта/. Лицима која немају важећу санитарну дозволу није 

дозвољен приступ таквим објектима ЈКП „Водовода и канализације“ те из наведених разлога 

Наручилац захтева валидне санитарне књижице за сервисере.) 

 

 

 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), продужио рок за подношење понуда. Нови рок за 

подношење понуда је 13.02.2015. године до 12,00 часова.  

 

Наведене измене се налазе у измењеној конкурсној документацији која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и сви заинтересовани понуђачи могу 

да исту преузму. 

 

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

       Комисија за јавне набавке 


