
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број:5.2.-37127 

Датум: 05.12.2014. 

  

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

јавну  набавку велике вредности добара – набавка чврстих и течних хемикалија у отвореном 

поступку  број јн  25/14-С образована Решењем број 5.2. -32093/1 дана 27.10.2014. године по 

позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца  дана 06.11.2014. године у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ  ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 25/14-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике добара – набавка чврстих и течних 

хемикалија у отвореном поступку   број јн  25/14-С   се мења на следећи начин: 

Мења се тачка 5. , а која се односи на  испуњавање обавезног  услова за учешће у предметном 

поступку јавне набавке у оквиру одељка Услови за учешће из члана  75.и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упуство како се доказује испуњеност тих ислова и сада гласи: 

5.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 

је таква дозвола предвиђена посебним прописом и као доказ за правно лице потребно је доставити:   

А)копију важеће дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју издаје 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. 

 

Б)за позиције   у техничкој спецификацији ,а  која представљају медицинска средстава потребно је 

доставити копију Решења Министарстава здравља Републике Србије и Копију Решења о упису у 

Регистар Агенције за лекове и медицинска средства РС . 

 

У складу са напред наведеном изменом мења се и испуњавање овог услова за предузетника као 

понуђача и за физичко лице као понуђача. 

 

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 16.12.2014. године до 13,00 часова.  

 

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

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.vikns.rs и сви заинтересовани- 

потенцијални  понуђачи могу да исту преузму и да своју понуду поднесу искључиво на 

обрасцима који су саставни део Измењене конкурсне документације за предметну јавну 

набавку. 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 

 

 

http://www.vikns.rs/#_blank
http://www.vikns.rs/#_blank

