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Број: 1873 

Датум: 10.04.20120.г. 

 

 

 
 

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012, 

бр.14/2015 и 68/2015)  комисија сачињава 

 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 

За јавну набавку велике вредности добара ОП бр. 02/2020(1.1.7) –  

Гориво 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

 

Конкурсна документација се мења у Поглављу IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона, тачка 

2.2.технички капацитет,  

тачка 2 која гласи  

 да понуђач располаже са минимум једним агрегатом за производњу електричне 
енергије, у случају нестанка електричне енергије у мрежи, којим би се напајала 
пумпна станица, чиме би било омогућено уредно снабдевање наручиоца горивом 
у сваком моменту 

 

 
Доказ: 
 

копија картице основног средства (из периода од дана 
објављивања позива за подношење понуда до дана 
отварања понуда) или копија уговора о закупу опреме са 
роком важења уговора минимум до 12.06.2021.године, као 
и копија картице основног средства закуподавца (из 
периода после закључења уговора о закупу)  
 

 

мења се и сада гласи: 

 да понуђач располаже са минимум једним агрегатом за производњу електричне 
енергије, у случају нестанка електричне енергије у мрежи, којим би се напајала 
пумпна станица, чиме би било омогућено уредно снабдевање наручиоца горивом 
у сваком моменту 

 

 
Доказ: 
 

копија картице основног средства (из периода од дана 
објављивања позива за подношење понуда до дана 
отварања понуда) или копија уговора о закупу опреме са 
роком важења уговора минимум до 12.06.2021.године, као 
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и копија картице основног средства закуподавца (из 
периода после закључења уговора о закупу) или  

 оверена и потписана ИЗЈАВА на меморандуму 
понуђача дата под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да понуђач располаже са минимум 
једним агрегатом за производњу електричне 
енергије, у случају нестанка електричне енергије у 
мрежи, којим би се напајала пумпна станица, чиме 
би било омогућено уредно снабдевање наручиоца 
горивом у сваком моменту 

 
 

 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне документације 

бр.1591 од 18.03.2020.г. која је објављена на Порталу јавних набавки 18.03.2020.г. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                     

 

                                                      

 

                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 


