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Дана: 19. јануара 2016. године 
НОВИ САД 
 
 
 На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – нафтних деривата (Бр: ЈНМВ-1/2016) је 
дана 19. јануара 2016. године, сачинила  
 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

(шифра: ЈНМВ-1/2016) 
 

Тачка 1.  
 У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – нафтних деривата (шифра: ЈНМВ-
1/2016), у тачки "4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА", у ставу 4.2. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ДОДАТНИХ УСЛОВА, мења се и гласи:  

 
1) да испуњава услов финансијског капацитета: 

- да је понуђач у пословној години (2014. година) имао приходе од продаје најмање 
у двострукој вредности укупне понуђене цене за ову јавну набавку. 

 
Доказ за правна лица и предузетнике који воде књиговодство 

 Биланс успеха за 2014. годину или Извештај о бонитету који обухвата 2014. годину. 
 Доказ за правна лица која немају обавезу вођења књиговодства 
 Изјава, у слободној форми, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњава овај услов, документована изводом са банковног рачуна понуђача за 2014. годину и 
потврдом о разврставању. 

 
Доказ за предузетнике који немају обавезу вођења књиговодства и физичка лица 
Изјава, у слободној форми, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
понуђач испуњава овај услов, документована изводом са банковног рачуна понуђача за 
2014. годину. 

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе биланс успеха, ако је податак о пословном 
губитку у 2014. години јавно доступан на интернет страни АПР-а. 

 
 

Тачка 2. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – нафтних деривата (шифра: ЈНМВ-
1/2016), у тачки "11. ОБРАЗАЦ – ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА, у ставу 3. ПОТВРДА О 
РЕФЕРЕНЦАМА, мења се и гласи:  



 
којом потврђујемо да је понуђач ________________________________________________, као 
самостални извршилац или учесник у заједничкој понуди испоручио добро на основу закључених 
уговора о набавци _______________________________________________ (навести предмет 
набавке) у претходној пословној години (2015. година) у укупној вредности од ____________ 
динара без ПДВ-а.  
       
Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета добра и поштовања рокова, односно 
испуњавао је уредно све обавезе из уговора. 
 
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради учешћа у 
поступку јавне набавке шифра: ЈНМВ-1/2016 и у друге сврхе се не може користити. 
 
      
                Тачка 3. 
 У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – нафтних деривата (шифра: ЈНМВ-
1/2016), у тачки "8.10.  ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ“ , став 5., мења се и гласи: 
Уколико у току реализације уговора дође до промена цена на тржишту нафтних деривата, може се 
извршити промена јединичних цена датих у понуди.  
 Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или смањења 
цена у званичном ценовнику изабраног понуђача, у односу на цене из ценовника који је важио на 
дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена.  
 Уз испостављену фактуру изабрани понуђач ће доставити одговарајуће доказе о промени 
цене (претходни и нови званични ценовник изабраног понуђача или други одговарајући доказ).  
 Коригована цена важи на дан испоруке добара.  
 
 

Тачка 4. 
 У вези са овим "ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ добара – нафтних деривата (шифра: ЈНМВ-1/2016), Наручилац ће сачинити 
Пречишћен текст Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 

 
Тачка 5. 

 Пожељно је да понуђачи своје понуде доставе на обрасцима из Пречишћеног текста I 
Конкурсне документације.                                                                                                  
 
 
                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


