
Наручилац: Јавно предузеће “Водоканал” Бечеј 

Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј 

Број: ЈН I-3/17 
Датум: 12.10.2017.године 

 
 

 

 
На основу става 1., члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС", брoj 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке добара – Набавка горива, број ЈН I-3/17, комисија за 
јавне набавке доставља измену конкурсне документације. 

 

 
 У конкурсној документацији, на страни 10., под тачком 4.2.Додатни услови врши се измена 

става 1., тачка 1):  

 
1.Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да: 

бјављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан 
позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног 

промета дуже од 5 дана 

- испуњеност овог услова Наручилац проверава увидом на сајту НБС. 
и 2016.годину) није пословао са губитком - као доказе 

испуњености овог услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 (три) 
обрачунске године (2014., 2015. И 2016.годину), односно само за 2016.годину која можда у тренутку 

објављивања позива неће бити јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре док се 

испуњеност услова за 2014.годину и 2015.годину може проверити увидом на сајту претходно 
наведене агенције. 

 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 

 
1.Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да: 

бјављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан 

позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног 
промета дуже од 5 дана 

- испуњеност овог услова Наручилац проверава увидом на сајту НБС. 
 

 

 У конкурсној документацији, на странама 28, 30 и 32, у моделима уговора о јавној набавци, за 

све три партије, врши се допуна члана 6: 
 

Члан 6. 
Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број 

___________________ у року од 30 дана од дана фактурисања, на основу посебно истављених рачуна. 

 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 

 
Члан 6. 

Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број 
___________________ у року од 30 дана од дана фактурисања, на основу посебно истављених рачуна. 

Понуђач може да врши корекцију понуђених цена у складу са законом и подзаконским актима а 

сходно сопственој политици и одлукама о ценама, те се под важећом ценом подразумева цена на дан 
преузимања тражене врсте горива на бензинским станицама понуђача. Измењене цене не смеју бити 

више од упоредивих тржишних цена. У супротном, наручилац задржава право раскида уговора.  
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