
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне 

набавке добара: Гориво за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

по партијама, редни број набавке 2/17, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што 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, део који се односи на додатни услов – технички 

капацитет . 

 

 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 7/51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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 потребно је у погледу пословног капацитета да је у периоду не дужем од 3 године 
до дана објављивања позива за подношење понуда, извршио испоруку добара која 
су предмет партије за коју подноси понуду у износу од : 

- за партију 1 – 20.000.000,00 динара, 
- за партију 2 – 35.000.000,00 динара, 
- за партију 3 – 1.200.000,00 динара. 

 ДОКАЗ - Обрасци 8–1, 8-2 и 8-3 - Списак испоручених добара – Референтна листа. 
 
 потребно је у погледу техничког капацитета, да у моменту подношења понуде 

понуђач може да обезбеди: 

- за партију 1: продају горива путем кредитних картица на пумпним станицама 

понуђача на територији Републике Србије, минимум један продајни објекат – пумпна 

станица на удаљености од 10 km од седишта наручиоца, улица Слободана Бајића 

број 1, Земун – Београд,  
- за партију 2: минимум пет цистерни за доставу дизел горива – евро дизел ен590,  
- за партију 3: минимум два возила за доставу течног нафтног гаса - ПБС. 

 ДОКАЗ: 

- За партију 1: Изјава понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) 

којом потврђује да на пумпним станицама понуђача постоји могућност продаје 

горива путем кредитне картице и да располаже са минимум једним продајним 

објектом – пумпном станицом на удаљености од 10 km од седишта Наручиоца, 

улица Слободана Бајића број 1, Земун – Београд. 

- За партију 2: Изјава  понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) 

којом потврђује да располаже са минимум пет цистерни за доставу дизел горива – 

евро дизел ен 590 и копије важећих саобраћајних дозвола. 

- За партију 3: Изјава  понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) 

којом потврђује да располаже са минимум два возила за доставу течног нафтног 

гаса – ПБС и копије важећих саобраћајних дозвола. 
   
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. 

 

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.  
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо достављеног 

доказа за услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, навести у понуди интернет страницу 

на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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