
 
 
 
Комисија за јавну набавку мале вредности 
„Технички гас боце (ацетилен, O2, CO2) и др.“, ЈНМВ-27Д/17 
Број: 6927 
Дана: 17.05.2017. година 
 
Предмет: Обавештење о измени Конкурсне документације  
 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену Конкурсне 
документације за јавну набавку добара: „Технички гас боце (ацетилен, O2, 
CO2) и др.“, редни број набавке ЈНМВ-27Д/17 објављене на Порталу јавних 
набавки дана 12.05.2017. године. 
 

1. Наручилац због техничке грешке врши измену у поглављу III-Технички 
опис у тачки 1. у табеларном делу под редним бројем 3. и сада назив гаса 
гласи Угљен диоксид 3.8. Истовремено се врши измена назива гаса у поглављу 
VII – Структура цене.  

2. Наручилац врши измену у поглављу V – „Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова“ у тачки 5.1.2. тако да додатни услови за пословни капацитет сада 
гласе:  
1. Доказ о обезбеђеном снабдевању   
У случају да понуђач није произвођач или увозник неког од гасова које нуди 
према техничкој спецификацији дужан је да достави наручиоцу важећи 
уговор о снабдевању са произвођачем гасова из чијег производног програма 
се он нуди.  
Напомена: У случају да је понуђач истовремено и произвођач и да се бави и 
прометом захтевани доказ доставља само за гасове које не производи. 
 
2. Доказ о пуњењу и квалитету гасова ацетилена, кисеоника и угљендиоксида 
и атестирању њихових боца 
Лабораторија (тело) које врши атестирање боца мора испуњавати све 
одредбе Закона о акредитацији, односно мора да поседује сертификат ISO 
17025 издат од акредитованог тела.  
 
2.1. Уколико произвођач гасова има лабораторију за атестирање боца као 
доказ доставља се фотокопија сертификата ISO 17025 који гласи на 
произвођача. 
2.2.Уколико атестирање боца врши лаборатија која није у власништву 
произвођача као доказ доставља се: 
- фотокопија сертификата ISO 17025 који гласи на лабораторију која врши 
атестирање боца 
- Изјава лабораторије да врши атестирање боца за произвођача гасова кога 
је понуђач навео у понуди или фотокопија уговора између лабораторије и 
произвођача гасова.  



 
Због извршене измене Конкурсне документације Наручилац продужава 

рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 24.05.2017. године 
до 09.00 часова. Измењену Конкурсну документацију и Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
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