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Број: 6441 

Датум: 18.10.2018.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. 14/2018 –  

Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног објекта 

са аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник 
 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

 

Конкурсна документација се мења у Поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка1.2, део Пословни капацитет  

 

коja гласи:  

 

• Да понуђач поседује правилник о заштити животне средине - HSЕ  и сертификате 

стандарда ISO 9001 ,  ISO 14001 и ОHSAS 18001. 

• Да је понуђач технички опремио најмање пет постројења за пречишћавање воде у 

претходних пет година који претходе објављивању позива за подношење понуда  

 

мења се и сада гласи: 

• Да понуђач поседује правилник о заштити животне средине - HSЕ  и сертификате 

стандарда ISO 9001 ,  ISO 14001 и ОHSAS 18001. 

• Да је понуђач технички опремио најмање четири постројења за пречишћавање воде у 

претходних пет година који претходе објављивању позива за подношење понуда  

 

Конкурсна документација се мења у Поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 2 УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, део који се односи на испуњеност додатних 

услова – Пословни капацит 

 

који гласи:  

Да понуђач поседује правилник о заштити животне средине – HSЕ  и сертификате 

стандарда ISO 9001 ,  ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Доказ:  
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-  Копија Правилника о заштити животне средине – HSЕ  и копије сертификата 

стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

 

        Да је понуђач технички опремио најмање пет постројења за пречишћавање воде у 

претходних пет година који претходе објављивању позива за подношење 

понуда 

 

доказ:  

- копија уговора и копија рачуна или копија оверене окончане ситуације који 

су примерени предмету јавне набавке 

 

мења се и сада гласи: 

 

Да понуђач поседује правилник о заштити животне средине – HSЕ  и сертификате 

стандарда ISO 9001 ,  ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Доказ:  

-  Копија Правилника о заштити животне средине – HSЕ  и копије сертификата 

стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

 

        Да је понуђач технички опремио најмање четири постројења за пречишћавање 

воде у претходних пет година који претходе објављивању позива за подношење 

понуда 

 

доказ:  

- копија уговора и копија рачуна или копија оверене окончане ситуације који 

су примерени предмету јавне набавке 

 

 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне 

документације бр.6282 од 12.10.2018.г.која је објављена на Порталу јавних набавки 

15.10.2018.г. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                    

                                             

                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


