
 
 
Број: 01- 441/20 
Датум: 18.03.2020. 
 
На основу чл. 63. ст.1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
Наручилац доноси  
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку бр. 4-391/20- Набавка горива за путничка и теретна возила и 

агрегате 
 

1. На страни 1 конкурсне документације: 
„Рок за подношење понуда: до 26.03.2020. године до 12.00 часова 
Јавно отварање понуда: 26.03.2019. године у 12.30 часова“ 
 
мења се и гласи: 

„Рок за подношење понуда: до 27.03.2020. године до 12.00 часова 
Јавно отварање понуда: 27.03.2020. године у 12.30 часова“ 
 

2. У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 5: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  Власнички лист или уговор о закупу, 
које понуђач доставља у виду 
неоверене фотокопије.  Да понуђач има најмање једну пумпну 

станицу на територији града Краљева. 

 
 
мења се и гласи: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  Власнички лист или уговор о закупу, 
које понуђач доставља у виду 
неоверене фотокопије или Изјава да 
понуђач поседује власнички лист или 
уговор о закупу.  Изјава мора бити на 
меморандуму понуђача, дата под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, оверена и потписана 
од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

 

Да понуђач има најмање једну пумпну 
станицу на територији града Краљева. 



3. У делу конкурсне документације VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ, 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, на страни 28 

 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.03.2020. 
године до 12.00 часова.“ 

мења се и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.03.2020. 
године до 12.00 часова.“ 
 
Понуда мора да садржи: 

 Копију власничког листа или уговора о закупу 
 
мења се и гласи: 

Понуда мора да садржи: 
 

 Копију власничког листа или уговора о закупу или Изјаву понуђача да поседују 

власнички лист или уговор о закупу чије трајање не може бити краће од једне  

године од датума објављивања позива за подношење понуда. Изјава мора бити на 

меморандуму понуђача, дата под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

 
 

 

 

 

Нина Поповић,  члан комисије за јавну набавку 




