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Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - Гориво  

(бр.1.1.1) 
 

 

 На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

бр.124/2012), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације од стране 

заинтересованог лица, достављамо Вам питање и одговор: 

 

ПИТАЊЕ: Какве су битне околности догодиле у временском размаку од дана појаве 

првобитне документације која је била 14.07.2015. године,а када сте као додатни услов 

које се односи на технички капацитет захтевали од понуђача 20 малопродајних објеката 

на територији Републике Србије па до дана 21.07.2015. када објављујете нову, измењену 

документацију и то са измењеним додатним условом за учешће у предметној набавци? 

ОДГОВОР: Наручилац је на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама изменио 

конкурсну документацију у року за подношење понуда  и објавио исту без одлагања на 

прописан начин. На основу чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је рок за 

достављање понуда и објављено је обавештење. 
 

 За предметну набавку наручилац је установио да је погрешно проценио потребан 

број малопродајних објеката, те изменио додатни услов који се односи на техничке 

капацитете. 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. и члана 24. Закона о електронским медијима, 

једна од основних надлежности Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: 

Наручиоца) је да контролише рад пружалаца медијских услуга, како оних који емитују 

програм путем терестријалне, тако и оних који емитују путем кабловске, сателитске, IPTV 

и других електронских комуникационих мрежа. Наведени пружаоци медијских услуга 

(преко 500) налазе се на територији целе Републике Србије, па самим тим је већа потреба  

Наручиоца  за разгранатом мрежом бензинских станица.   
 

 Додатни услов је одређен у логичној вези са јавном набавком, у складу са начелима 

јавних набавки и потребама наручиоца. 

 

 

Комисије за јавну набавку: 

Гордана Ђоковић с.р. 

Сузана Радоњић с.р. 

Слободан Бркић с.р   


