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Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН МВ 01/2016 - 

Гориво за моторна возила (ознака из Општег речника набавки: 09133000 – Нафта и 

дестилати)  

 

Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став 

2 Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),  за 

јавну набавку мале вредности ЈН МВ 01/2016 - Гориво за моторна возила, у складу са 

чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 

68/15) врши следећу измену конкурсне документације: 

 

 На страни бр. 6 конкурсне документације врше се измене за додатне услове. 

Уместо првобитно захтеване Лиценце, уводи се као потребни доказ за понуђача 

да поседује Лиценцу за обављање енергетске делатности трговина на мало 

дериватима нафте (станице за снабдевање горива моторних возила). 

Такође врши се смањење прводитно захтеваног броја станица за снабдевање 

горива моторних возила на захтев да понуђач поседује минимум 60 бензинских 

станица на територији Републике Србије, од тога 3 бензинске станице на 

територији Града Београда. 

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИЗМЕНА на страни 6/32 конкурсне документације, додатни 

услови у поглављу ,, III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗЈН  И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, сада 

изгледају овако: 

 

1.    Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани чл. 76. ЗЈН 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

2.1   Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети : 

У погледу техничког-пословног  капацитета, а у складу са потребама Наручиоца за 

разгранатом мрежом  бензинских станица имајући у виду активности Наручиоца неопходно 

је да Понуђач имам минимум 60 бензинских станица на територији Републике Србије, а од 

тога најмање 3 на територији Града Београда. 

 

Доказ 2.1:   Достављање списка 60 бензинских станица понуђача на подручју 

Републике Србије, од којих 3 морају бити на подручју Града Београда, сачињеног  на 

меморандуму понуђача, овереног  и потписаног од одговорног лица Понуђача,  датог 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 

 

2.2   Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети: 

Поседовање важеће Лиценце за обављање енергетске делатности трговина на мало 

дериватима нафте (станице за снабдевање горива моторних возила) издатом од стране 

Агенције за енергетику Републике Србије. 

 



Доказ 2.2:   Достављање фотокопије важеће Лиценце за обављање енергетске 

делатности трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горива 

моторних возила). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатне услове из тачке 2. овог 

Поглавља. Такође свака појединачна изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача из групе понуђача, који даје изјаву и оверена печатом. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. Такође понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу допуњавати 

потребне пословне и кадровске капацитете за понуђача. 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ 01/2016 - ,, Гориво за моторна возила“ и то: 

 

 

                 - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је понедељак  

             22. фебруар 2016. године до 10:30 часова. 

 

                - Датум отварања понуда је понедељак 22. фебруар 2016. године у 11:00 часова 

 

 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
 

 

 

                                                                                     Kомисијa за јавну набавку ЈН МВ 01/2016 

 

 


