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Измена конкурсне документације за јавну набавку добара – Гориво  

(бр.1.1.1) 

 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012), 

врши се измена конкурсне документације и то: 

 

На страни 12. Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка  у делу Додатни 

услови, тачка 2. технички капацитет, мења се и то: 

„располаже довољним техничким капацитетом  

       а) за технички капацитет: минимум 20 малопродајних објеката на територији 

Републике Србије.“ 

 

Тако да гласи: 

"располаже довољним техничким капацитетом  

а) за технички капацитет: минимум 50 малопродајних објеката на територији 

Републике Србије, а у складу са потребама Наручиоца за разгранатом мрежом 

бензинских станица имајући у виду активности Наручиоца на целокупној 

територији Републике Србије и то:  

- минимум 10 на територији Града Београда 

- минимум 30 малопродајних објеката на територији Централне Србије,  

- минимум 10 малопродајних објеката на територији Аутономне покрајине 

Војводине " 

 

На страни 3. Позив за подношење понуда мења се и то: 

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - мења се: 

"Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до датума 27.07.2015. 

год. најкасније до 11.00 сати. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или 

лично на адресу наручиоца - Регулаторно тело за електронске медије, Трг Николе Пашића 

бр. 5, 11000 Београд..  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није предата наручиоцу до 

датума 27.07.2015. год. до 11.00 сати, наведеног у позиву и конкурсној документацији. 

Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању 

поступка отварања понуда." 

Тако да гласи: 

"Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до датума 27.07.2015. 

год. најкасније до 11.00 сати. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или 



 
 

лично на адресу наручиоца - Регулаторно тело за електронске медије, Трг Николе Пашића 

бр. 5, 11000 Београд..  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није предата наручиоцу до 

датума 27.07.2015. год. до 11.00 сати, наведеног у позиву и конкурсној документацији. 

Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању 

поступка отварања понуда." 

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА - мења се: 

Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 27.07.2015. год. у 12.00 сати на адреси - Регулаторно тело за електронске 

медије, Трг Николе Пашића бр. 5, 11000 Београд..  

Тако да гласи: 

Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 27.07.2015. год. у 12.00 сати на адреси - Регулаторно тело за електронске 

медије, Трг Николе Пашића бр. 5, 11000 Београд. 
 

 

Комисије за јавну набавку: 

Гордана Ђоковић-Милчић с.р. 

Сузана Радоњић с.р. 

Слободан Бркић с.р   
 

 
 
 

 

 

 

 


