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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН 
Апатин, ул. Српских владара бр. 25 
Број: 01- 514/2015 
Дана, 12.11.2015. године 
    А П А Т И Н 
  
 

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 5/2015 (1.1.2) 

набавка ДОБАРА 
 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка 
и испорука уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, и то: 
 

 Измена бр. 1 
 

 На страни 7 од 35 у делу V конкурсне документације „5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ и 
потребни докази за испуњење истих, сходно члану 75. Закона“ под тачком 4. мења се следећи текст: 
 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Доказ: 
 Лиценца за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 

природним гасом издата од Агенције за енергетику Р Србије  
 Лиценца мора бити важећа.  

 
 После извршене измене нови текст гласи: 

 
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – решење/ лиценцу за 
обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте у складу са 
Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) 

 
Доказ: 

 Решење Агенције за енергетику Р Србије о издавању лиценце за обављање енергетске делатности 
трговине нафтом и дериватима нафте 

 Лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте издата од 
Агенције за енергетику Р Србије 

 Уверење  Агенције за енергетику Р Србије да је решење/лиценца на снази. 
   

 Измена бр. 2 
 

 На страни 9 од 35 у делу V конкурсне документације „5.3. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА“ 
мења се следећи текст:  
 „Понуђач обезбеђује да његови подизвођачи, ако су наведени у понуди, такође испуњавају 
обавезне услове од тачке 1. – 4. овог упутства .“ 
 
 После извршене измене нови текст гласи: 
 „Понуђач је дужан да за подизвођаче, наведене у понуди достави доказе о испуњености 
обавезних услова из дела 5.1. конкурсне докумнетације - тачке 1) до 3), а доказ о испуњености услова из 
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тачка 4)  (обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5.) за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
 

 
НАПОМЕНА: 
 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације.  
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним  
изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива 
 
 
 

  Комисија за јавну набавку бр. 5/2015 
 
  


