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                          ЈП   ЗА   КОМУНАЛНО   СТАМБЕНУ   ДЕЛАТНОСТ 

  
                                          26220   КОВИН,   улица Соње   Маринковић  број 6 

ЈНМВ: II-5/17 

Број: 02-703/1-17 

Дана: 11.03.2017. год. 

К О В И Н 

E-mail: javne.nabavke@jpkk.rs  

 

На основу члана 63. став 1. и 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) објављује 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку -  услуге чишћења колектора за отпадне 

воде,, број II-5/17  , и то у делу: 

 

I УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

Уместо: 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

- Да понуђач поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног 

  отпада 

- Уверење за возача АДР (за превоз опасних материја) 

- Да понуђач поседује возило за АДР (читач саобраћајне картице и полиса осигурања) 

- Да има закључен уговор са овлашћеним предузећем за одлагање фекалног отпада 

 

Мења се и гласи:  
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

- Да има закључен уговор са овлашћеним предузећем за одлагање фекалног отпада 

 

II  Испуњеност додатних услова за учешће Понуђач доказује достављањем: 

 

Уместо: 

1. Да поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада.  

Доказ: Решење о издавању интегралне дозволе 

2. Уверење за возача АДР (за превоз опасних материја) 

Доказ: Уверење о положеном испиту за возача АДР 

3. Да поседује возило за АДР 

Доказ: Читач саобраћајне картице и полиса осигурања 

4. Да има закључен уговор са овлашћеним предузећем за одлагање фекалног отпада.  

Доказ: Фотокопија Уговора са овлашћеним предузећем за одлагање фекалног отпадa. 

 

Мења се и гласи:  
1. Да има закључен уговор са овлашћеним предузећем за одлагање фекалног отпада.  

Доказ: Фотокопија Уговора са овлашћеним предузећем за одлагање фекалног отпад 
 

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  бр. 124/12, 

14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну набавку, бр. 02-

382/1-17, и постаје њен саставни део. 

 

         ЗА КОМИСИЈУ  

                                           Верица Торлаковић 

mailto:javne.nabavke@jpkk.rs

