
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
Број: 5.2.-20276   

Датум: 01.08.2016.   

  

 

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

Комисија за јавну  набавку у  отвореном поступку  – набавка горива бр. 29/16-С, образована Решењем 

број 5.2-19516/1 дана 21.07.2016. године по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу 

јавних набавки, интернет страници наручиоца и Сл. Гласник РС дана 22.07.2016. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши: 
 

  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  ЈН. 

БР. 29/16-С 

 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике  вредности -  набавка горива бр. 29/16-С, се 

мења на следећи начин: 

1. Став 3 обрасца Техничке спецификације на страни 22/45 мења се и гласи: 

„Квалитет горива:  

Одређен на основу важећих стандарда који се примењују за течна горива нафтног порекла 

(одређен према стандардима SRPS и у складу са одредбама Правилника о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС „бр., 123/12,63/13,75/13 и 111/15) 

и  Правилника о техничким и дугим захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС „бр. 

97/2010,123/12, 63/13); 

 

2. Образац 6 – Изјава о испоруци конкурсне документације на страни 32/45 мења се и гласи:  

„Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо испоручивати 

гориво које је предмет ове јавне набавке, у свему у складу према важећим стандардима који су 

одређени прописима SRPS, Правилником о техничким и дугим захтевима за течна горива 

нафтног порекла („Службени гласник РС бр. 123/12, 63/13,75/13 и 111/15) и Правилником о 

техничким и дугим захтевима за течни нафтни гас(„Службени гласник РС бр. 97/2010, 

123/12,63/13) и конкурсном документацијом у отвореном поступку јавне набавке добара – 

набавка горива, јн. бр. 29/16-С, Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад.““ 

 

3. Такође у додатним условима члана 76. ЗЈН у делу који се тиче техничког капацитета додаје се да 

потенцијални понуђачи могу да доставе Изјаву на сопственом меморандуму за наведене 

бензинске станице тражене на територији Републике Србије. 

 

 

Све наведене измене се налазе у измењеној конкурсној документацији. Рок за подношење понуда у 

предметном поступку остаје непромењен. 

 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 


