
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број:5.2-25760 

Датум:13.09.2013. 

 

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

јавне набавку услуга – пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке 

документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода 

и канализације, у квалификационом поступку јавне набавке број 17/13-С, образована 

Решењем број 5.2-23965/1 дана 26.08.2013. године по позиву за подношење пријава 

објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.08. 2013. године у року предвиђеном за 

подношење пријава врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ТО УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ 

МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 ЈН. БР. 17/13-С- ДРУГА ИЗМЕНА 

 

      ПРВА ФАЗА 

 

Конкурсна документација у квалификационом поступку јавне набавке услуга број 17/13-С се 

мења на следећи начин: 

 

 

1.  У одељку - Услови за признавање квалификације из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавка и упутство како се доказује испуњеност тих услова, део додатни услови за 

учешће у предметном поступку јавне набавке, тачка 1. у делу доказа додаје се нов став 

4. који  гласи: 

 

„односно за установе и организације које своје финансијске извештаје предају 

Министарству финансија Републике Србије – Управа за трезор и које су укључене у 

Списак директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, 

односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у 

Систем консолидованог рачуна трезора 

 Биланс стања и биланс успеха (биланс прихода и расхода) за претходне три 

обрачунске године и  

 Потврда Народне банке Србије да подносилац пријаве није био у блокади нити 

један дан у наведеном периоду од последње три календарске године“ 

 

 Досадашњи став 4. тачке 1. у делу доказа постаје став 5. 

 

        ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

    Комисија за јавну набавку 

                                                

 


