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Број: 3181 

Датум: 24.06.2020.г. 

 

 

 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015)  комисија сачињава 
 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 

За јавну набавку мале вредности добара бр. 09/2020 –  

Канализациони материјал 

 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

Конкурсна документација се мења у Поглављу III  СПЕЦИФИКАЦИЈА  СА  

СТРУКТУРОМ ЦЕНE, део ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И ДОКАЗИ 

УСКЛАЂЕНОСТИ, став  5 

 

који гласи:  
 

Како се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке  

карактеристике  ( документа која су обавезни део понуде): 

 

 Сертификат акредитоване лабораторије о испуњавању стандарда СРПС 

ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући 

 Сертификат о испуњавању стандарда за систем менаџмента квалитета према 

ИСО 9001:2008 или одговарајући 

 Сертификат о испуњавању стандарда за систем управљања заштите животне 

средине  ИСО 14001:2005 или одговарајући 

 Сертификат о испуњавању стандарда за систем управљања заштитом животне 

средине и безбедношћу на раду ОXСАС 18001:2007 или одговарајући 

 Изјаву понуђача о прихватању накнадног и додатног испитивања испорученог 

материјала у независној овлашћеној (акредитованој) лабораторији, да сноси све 

последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним и неодговарајућим 

материјалом. 

 

мења се и сада гласи: 

Како се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке  

карактеристике  ( документа која су обавезни део понуде): 
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 Сертификат акредитоване лабораторије о испуњавању стандарда СРПС 

ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући за произвођача предметних добара 

 Сертификат о испуњавању стандарда за систем менаџмента квалитета према 

ИСО 9001:2008 или одговарајући за произвођача предметних добара 

 Сертификат о испуњавању стандарда за систем управљања заштите животне 

средине  ИСО 14001:2005 или одговарајући за произвођача предметних добара 

 Сертификат о испуњавању стандарда за систем управљања заштитом животне 

средине и безбедношћу на раду ОXСАС 18001:2007 или одговарајући за 

произвођача предметних добара 

 Изјаву понуђача о прихватању накнадног и додатног испитивања испорученог 

материјала у независној овлашћеној (акредитованој) лабораторији, да сноси све 

последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним и неодговарајућим 

материјалом. 

 

 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне 

документације бр.3115 од 22.06.2020.г. која је објављена на Порталу јавних набавки 

22.06.2020.г. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                     

                                             

 

 

                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


