
 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЈНМВ 14/2016 - КВАРЦНИ ПЕСАК 

 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац ЈКП „Водовод“ Зајечар мења Конкурсну документацију:  КВАРЦНИ ПЕСАК - ЈНМВ 
14/2016 , тако што: 
 
1. На страни 6. конкурсне документације код тачке 5.1.1. Обавезних услова – у табели тачка 5, која 

гласи: 
 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
ЗЈН) Лиценце: П072Г3 -  хидротехничких пројеката за 
постројења за припрему воде за пиће; П072М2- пројеката 
машинских инсталација објеката водоснабдевања и 

индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за 
постројења за припрему воде за пиће и П072Т1 - пројеката 
технолошких процеса за постројења за припрему воде за пиће  

 

Напомена: 
Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује 
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, у случају да  је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. 
 

/ 

 

брише се у целости, 
 

 а новa-измењена тачка 5. гласи: 
 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

ЗЈН)  

 

Напомена: 
Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује 
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, у случају да  је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

 

 
 

Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 
Изменом дела Конкурсне документације осам или  мање дана пре истека рока за подношење понуда   
(члан 63. став 5. ЗЈН) наручилац продужава рок за подношење понуда. 
 
Измене објавити на: 

 
- Порталу јавних набавки и 
- интернет страници наручиоца  

 

У Зајечару, 
Дана: 31.05.2016.           

 

Комисија за јавне набавке 

               Синиша Радовановић 

              

               

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 

Тел: 019/422 041 
019/423 041 

Факс: 019/422 859 
e-mail: vodovodza@ptt.rs 

http://www.vodovodza.rs/
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