
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.- 12159 

Датум:27.04.2016.  

  

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

Комисија за јавну  набавку велике вредности радова у отвореном поступку – Извођење радова 

на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС „Лиман“ на фабрици воде, 

са набавком и уградњом материјала,бр. 19/16-С, образована Решењем број 5.2-9560/1 дана 

05.04.2016. године по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки , 

интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила,   дана 05.04.2016. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,БР.19/16-С 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности радова у отвореном 

поступку – Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици 

ПС „Лиман“ на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала,бр. 19/16-С, се мења на 

следећи начин: 

У Конкурсној документацији Наручиоца на страни 25/65, у делу кадровски капацитет односно 

у доказивању испуњености наведеног капацитета дошло је до техничке грешке :  

 

„као доказ испуњености овог услова потребно је доставити за сва захтевана радно ангажована 

лица  фотокопије образаца М3/А или М/2 или МА, фотокопије уговора о раду, фотокопије 

радних књижица и фотокопије захтеване важеће лиценце 350,352, 450 и 453 издате од стране 

Инжењерске коморе Републике Србије и потврду  Инжењерске коморе Републике Србије о 

важности лиценци“ 

 

 Наиме ,важеће лиценце 350,352 се односе на пројектовање и није их потребно доставити па 

наведени текст сада гласи: 

 

„као доказ испуњености овог услова потребно је доставити за сва захтевана радно ангажована 

лица  фотокопије образаца М3/А или М/2 или МА, фотокопије уговора о раду, фотокопије 

радних књижица и фотокопије захтеване важеће лиценце, 450 и 453 издате од стране 

Инжењерске коморе Републике Србије и потврду  Инжењерске коморе Републике Србије о 

важности лиценци“ 

 

 Рок за подношење понуда у предметном поступку остаје непромењен. 

 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 


