
 
 
    На основу члана 63 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 
124/2012,14/2015 и 68/2015,), наручилац –грaдска управа   Зајечар,Трг ослобођења бр.1,врши: 
 
                     
                            I  ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
                                         ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-504 
   
                                  Набавка  добара- добара-горива за потребе возног парка ГУЗ-а 
 
 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку број 404-504-набавка набавку добара-горива за 
потребе возног парка ГУЗ-а 
 
 
 
-На страни 5/27 у тачки  технички капацитет која гласи.“ Да понуђач поседује следећу опрем: 
Понуђач  је дужан  да поседује бензинске пумпе наследећим путним правцима и 
градовима: 
-на територији града Београда минимум три бензиске станице 
-на теритирији гарад Ниш-а минимум једну   бензиску станицу  
-на путном правцу Ниш-Врање минимуј једну бензиску станицу 
-на теритироји града Суботице минимум једну бензиску станицу 
-на теритирији  градова Чачак и Ужице минимум једну бензиску станицу 
-на теритирији градова Шабац и Лозница минимум једну бензиску станицу 
-на теритирији града Зајечара минимум једну бензиску станицу „„ брише се и сад гласи.“ “ 
Да понуђач поседује следећу опрем: 
Понуђач  је дужан  да поседује бензинске пумпе наследећим путним правцима и 
градовима: 
-на територији града Београда минимум три бензиске станице 
-на теритирији гарад Ниш-а минимум једну   бензиску станицу  
-на путном правцу Ниш-Врање минимуј једну бензиску станицу 
-на теритироји града Суботице минимум једну бензиску станицу 
-на теритирији  градова Чачак и Ужице минимум једну бензиску станицу 
-на теритирији градова Шабац и Лозница минимум једну бензиску станицу 
-на теритирији града Зајечара минимум једну бензиску станицу која ради 24 сата 
 
-На страни 17/27 конкурсне документације у Образцу 5(образац изјаве о испуњености обавезних 
и додатних услова за учешћу у поступку јавне набавке у тачки 5)понуђач испуњава додатне 
сулове која гласи: :“.Да је понуђач у задње три године као испоручилац горива  
(2014,2015,2016)    
                   имао пословне приховве у висини од најмање 15.000.000,00 динара. 
                  -Да понуђач поседује следећу опрем:Понуђач  је дужан  да поседује  
                   бензинске пумпе наследећим путним правцима и градовима: 
                   -на територији града Београда минимум три бензиске станице 
                   -на теритирији гарад Ниш-а минимум једну   бензиску станицу  



                   -на путном правцу Ниш-Врање минимуј једну бензиску станицу 
                   -на теритироји града Суботице минимум једну бензиску станицу 
                   -на теритирији  градова Чачак и Ужице минимум једну бензиску станицу 
                   -на теритирији градова Шабац и Лозница минимум једну бензиску станицу 
                   -на теритирији града Зајечара минимум једну бензиску станицу  
                  -да понуђач у сталном радном има три радника“ брише се и сада гласи.“                          
                  -.Да је понуђач у задње три године као испоручилац горива  (2014,2015,2016)    
                   имао пословне приховве у висини од најмање 15.000.000,00 динара. 
                  -Да понуђач поседује следећу опрем:Понуђач  је дужан  да поседује  
                   бензинске пумпе наследећим путним правцима и градовима: 
                   -на територији града Београда минимум три бензиске станице 
                   -на теритирији гарад Ниш-а минимум једну   бензиску станицу  
                   -на путном правцу Ниш-Врање минимуј једну бензиску станицу 
                   -на теритироји града Суботице минимум једну бензиску станицу 
                   -на теритирији  градова Чачак и Ужице минимум једну бензиску станицу 
                   -на теритирији градова Шабац и Лозница минимум једну бензиску станицу 
                   -на теритирији града Зајечара минимум једну бензиску станицу  која ради 24 сата 
                  -да понуђач у сталном радном има три радника 
 
 
 
Поменута измена је саставни део конкурсне документације објављене на порталу јавних набавки 
и званичном сајту града Зајечара 
 
У Зајечару, дана 14.12.2017.године 
Број 404-504/7 
 


