
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-684 

Датум: 12.01.2018. 

  

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 02/18-С, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-489/1 дана 

10.01.2018. године по позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки, 

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

10.01.2018. године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВВ. БР.02/18-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности добара у отвореном 

поступку – Набавка горива, број 02/18-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 тако да уместо:  

 

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

набавке и то:  

 

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

набавке, и то : Фотокопију важеће Лиценце- дозвола за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом,утврђену Законом о енергетици (,,Сл гласник 

РС“ бр.145/2014) издату од Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

сада гласи: 

 

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

набавке и то:  

 

5) Фотокопију важеће Лиценце за обављање енергетске делатности трговине на мало 

дериватима нафте утврђену Законом о енергетици (,,Сл гласник РС“ бр.145/2014)  и Правилник 

о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценце за обављање  

енергетских делатности  и начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци („Сл.гласник 

РС“, бр. 87/2015) издату од Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

Наведена измена са собом повлачи измену у тачки 3.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

на страни 9/47 Конкурсне документације Наручиоца тако да уместо:  

 

 Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама-

важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,  

и то : Фотокопију важеће Лиценце- дозвола за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом,утврђену Законом о енергетици (,,Сл 
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гласник РС“ бр.145/2014) издату од Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

сада гласи: 

 

 Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама-

важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,  

и то : Фотокопију важеће Лиценце за обављање енергетске делатности трговине на мало 

дериватима нафте утврђену Законом о енергетици (,,Сл гласник РС“ бр.145/2014)  и 

Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање 

лиценце за обављање  енергетских делатности  и начину вођења регистра издатих и 

одузетих лиценци („Сл.гласник РС“, бр. 87/2015) издату од Агенције за енергетику 

Републике Србије. 

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације Наручиоца. 

Рок за подношење понуда остаје непромењен. 
 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


