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ВРШАЦ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  ВОДЕ, ПИВА,  

СИРОВИНА ЗА ПИВО, МУЉА 

И ПЕТ-АМБАЛАЖЕ 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-02-33/2018 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 

Контрола квалитета  воде, пива, сировина за пиво, муља и пет-амбалаже, редни број набавке 01-02-

33/2018 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија наручиоца, доноси измене конкурсне документације настале техничком грешком за јавну 

набавку Контрола квалитета  воде, пива, сировина за пиво, муља и пет-амбалаже, редни број набавке 

01-02-33/2018: 

 

Тако што брише на страни 13/58 у Поглављу III/ДОДАТНИ УСЛОВИ, додатни услов под тачком 1.2 за 

Партију 1:  

 

Наведено је: 

 

 

 

 
1.2 

ЗА ПАРТИЈУ 1: 
Да понуђач узорковање, транспорт узорака и анализе воде за 

пиће на терену обавља према стандардима: 

- SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет воде - Узимање 

узорака Део 1: Смернице за израду програма 

узимања узорака и поступке узимања узорака, 

- SRPS EN ISO 5667-3:2007, Квалитет воде - Узимање 

узорака Део 3: Смернице за заштиту и руковање 

узорцима воде; 

- SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет воде; 

- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет воде. 

 
ИЗЈАВА 

на сопственом меморандуму којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује 

да се послови из Посебних услова- 

узорковање, транспорт узорака и 

анализе воде за пиће на терену врше 

према траженим стандардима 

 

Сада гласи: 

 

 

 

 
1.2 

ЗА ПАРТИЈУ 1: 
Да понуђач узорковање, транспорт узорака и анализе воде за 

пиће на терену обавља према стандардима: 

- SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет воде - Узимање 

узорака Део 1: Смернице за израду програма 

узимања узорака и поступке узимања узорака, 

- SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет воде; 

- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет воде. 

 
ИЗЈАВА 

на сопственом меморандуму којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује 

да се послови из Посебних услова- 

узорковање, транспорт узорака и 

анализе воде за пиће на терену врше 

према траженим стандардима 
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И брише/мења на страни 11/58 у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, за ПАРТИЈУ 3: 

Наведено је: 

И стандардима: 

- SRPS ISO 5667-1 (2008) Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Смернице за 

израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака, 

- SRPS ISO 5667-3 (2007) Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Смернице за 

заштиту и руковање узорцима воде, 

- SRPS ISO 5667-4 (1997) Квалитет воде - Узимање узорака Део 4: Смернице за 

узимање узорака из природних и вештачких језера, 

- SRPS ISO 5667-6 (1997) Квалитет воде - Узимање узорака Део 6: Смернице за 

узимање узорака река и потока. 

 

Сада гласи: 

 

И стандардима: 

- SRPS ISO 5667-1:2008 Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Смернице за израду 

програма узимања узорака и поступке узимања узорака, 

- SRPS ISO 5667-6:2017 Квалитет воде - Узимање узорака Део 6: Смернице за 

узимање узорака река и потока. 

 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће  пречишћени текст, у којем ће измене бити 

видно обележене. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, биће објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 12.12.2018. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


