
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Број: 27-10/2019-5 

Датум: 15.08.2019.год. 
Нови Сад 

 
У складу са чланом 63.став 1., 2 и 3. Закона о јавним набавкама, врше се 

измене и допуне конкурсне документације јавне набавке –ХЕМИКАЛИЈЕ  
 

 
На страни 5 и 6/48 конкурсне документације – ДОДАТНИ УСЛОВИ у 

оkвиру дела III „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊНОСТ УСЛОВА“,врши се измена на 

следећи начин: 

 

Мења се  

6)Услов: Да располаже неопходним финансијским и техничким 
капацитетом, односно:  

-а) 
прихода од добара и услуга за последње две обрачунске године, и да му 

рачун и истом периоду није био у блокади.  
а објављивања 

јавног позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су 
предмет понуде, у укупној вредности од најмање 1.000.000,00 динара 

(без ПДВ-а).  
 

 произвођача  

напомена: односи се на партију 1  
 

неопходним за извршење Уговора о јавној набавци, што подразумева 

следеће:  
 

Технички капацитет:  
власништву 

понуђача или по основу лизинга).  
 

7) Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом што 
подразумева:  

 
 

 



а) саветник за хемикалије запослен код понуђача-доказује се уверењем 

о положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене 
институције, и радном књижицом или  

б) понуђач има уговор са саветником за хемикалије –доказује се 
уверењем о положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од 

овлашћене институције, и уговором о пословно-техничкој сарадњи  

напомена: односи се на партију 2 

и сада гласи: 

6)Услов: Да располаже неопходним финансијским и техничким 

капацитетом, односно:  
з ПДВ-а) 

прихода од добара и услуга за последње две обрачунске године, и да му 

рачун и истом периоду није био у блокади.  

јавног позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су 
предмет понуде, у укупној вредности од најмање 1.000.000,00 динара 

(без ПДВ-а).  
 

  
 

ОДНОСИ СЕ САМО НА ПАРТИЈУ 1. 
 

кадровским капацитетом 
неопходним за извршење Уговора о јавној набавци, што подразумева 

следеће:  
 

Технички капацитет:  

понуђача или по основу лизинга).  

 
ОДНОСИ СЕ НА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2. 

 
7) Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом што 

подразумева:  
 

 
 

а) саветник за хемикалије запослен код понуђача-доказује се уверењем 
о положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене 

институције, и радном књижицом или  



б) понуђач има уговор са саветником за хемикалије –доказује се 

уверењем о положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од 
овлашћене институције, и уговором о пословно-техничкој сарадњи  

  
ОДНОСИ СЕ НА ПАРТИЈУ 2. 

 
 

На страни конкурсне 21/48 документације – 2.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и и 
спецификација 

у заглављу табеле 
 

мења се: 
ПАРТИЈА 2  

 
и сада гласи: 

ПАРТИЈА 1 

 
 

 
Измењена конкурсна документација је постављена на Порталу УЈН као и 

на сајту Наручиоца 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 


