
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-9783 

Датум: 18.04.2017. 

  

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

68/2015 ), Комисија за јавну  набавку велике вредности добара у отвореном поступку – Набавка 

горива, број 07/17-С, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-6766/1 дана 

21.03.2017. године по позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки, 

интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и базе података дана 

23.03.2017. године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВВ. БР.07/17-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности добара у отвореном 

поступку – Набавка горива, број 07/17-С се мења на следећи начин: 

 

Мења се у делу  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на 

страни 20/47 Конкурсне документације Наручиоца где се брише додатни услов у погледу 

финансијског капацитета и то:  

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

 

1.- да  располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а)  у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) није пословао са губитком;  

 

као доказе испуњености овог услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс успеха за 

претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015. и 2016. годину) са мишљењем овлашћеног 

ревизора за 2015. и 2016. годину, ако је понуђач субјект ревизије у складу са Законом о 

рачуноводству и Законом о ревизији. 

 

 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 26.04.2017. године до 11,00 часова. Понуђач је дужан да 

достави понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом. 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


