
 

 

 Јавно комунално предузеће „Чистоћа“  

 

Змај Јовина бб 

 

СТАРА ПАЗОВА 
              

БРОЈ: 1253/3 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/12), 

Комисија за јавну набавку мале вредности бр. 7/13, на састанку одржаном дана 

22.10.2013. године донела је  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 

 

 
1. У конкурсној документацији на стр. бр. 1 реченица „рок за достављање понуда је до 

28.10.2013. године, до 11.00 часова“ МЕЊА СЕ и гласи: „рок за достављање понуда је 

до 11.11.2013. године до 11.00 часова“, као и реченица „јавно отварање понуда 

обавиће се 28.10.2013. године у 12.00 часова, у просторијама ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ј.п. Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова“,  мења се и гласи „ 

Јавно отварање обавиће се 11.11.2013. године у 12.00 часова, у просторијама 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ј.п. Змај Јовина бб, 22300 

Стара Пазова“. 

2. У табели на стр. 19. у колони Доказивање испуњености услова тачка  3. МЕЊА СЕ и 

гласи: „Декларација да је опрема усаглашена са (SRPS или EN) стандардом“. 

3. У табели на стр. 19. у колони Доказивање испуњености услова, У одељку „Понуђач је у 

обавези да уз понуду достави следеће узорке“, БРИШЕ СЕ: „све пломбирано од 

стране акредитоване лабораторије за контролу квалитета која је вршила 

испитивања“ , као и „Уколико узорак нема сертификат или изјаву о 

усаглашености са траженим стандардом, већ је испитиван код акредитоване 

лабораторије за контролу квалитета, такође мора бити пломбиран од исте“. 

4. На стр. 59. БРИШЕ СЕ: „све пломбирано од стране акредитоване лабораторије за 

контролу квалитета која је вршила испитивања“ , као и „Уколико узорак нема 

сертификат или изјаву о усаглашености са траженим стандардом, већ је 

испитиван код акредитоване лабораторије за контролу квалитета, такође мора 

бити пломбиран од исте“. 

5. У табелама од  стр. 26  до стр 58. у колони Документација , БРИШЕ СЕ: „Извештај 

акредитоване лабораторије за контролу квалитета производа да материјали од којих је 

артикл израђен задовољавају тражене карактеристике из техничких захтева“, МЕЊА 

СЕ и гласи: „Декларација да је опрема усаглашена са (SRPS или EN) стандардом“.  

 

 

 

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 7/13 

 

                                                        ________________________________ 

                                                                       Синиша Стојаковић      


