
 

 
 

НОВИ САД 
 

 
 

Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природним гасом 

„Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12,  www.srbijagas.com, 

 

Измене и допуне везани за конкурсну документацију 
 

у отвореном поступку јавне набавке- бр.   В-Д-154/2020-ИГ 

за набавку добра  –погонско гориво за моторна возила- 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Наручилац ЈП „Србијагас“ Нови Сад, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 

набавку добара - погонско гориво за моторна возила, ЈН бр. В-Д-154/2020-ИГ на следећи начин: 

1. Измена конкурсне документације 

Мења се тачка 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

76. ЗЈН И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА, на стр.10/39 конкурсне документације тако да сада гласи: 

„6. Услов: Финансијски капацитет: Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, 

односно да у пословној 2017, 2018 и 2019. години није исказао губитак у пословању, тј. да је био 

ликвидан.  

Доказ: Извод из Извештаја о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) који издаје Агенција за привредне 

регистре, а који садржи доказе о испуњењу позитивног пословања за 2017 и 2018. годину (Биланс стања 

и Биланс успеха) И разултат пословања по финансијским извештајима (или прелиминарним 

финансијским извештајима) који се достављају за статистичку обраду за период 01.01.-31.12.2019. 

године ИЛИ потврда Народне банке Србије (НБС) да понуђач није био у блокади у периоду 01.01.-

31.12.2019. године.   

Докази не могу бити старији од шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки.“ 

 

2. Допуна конкурсне документације 

После тачке 17. Упутства понуђачима како да сачине понуду, на страни 39/39 конкурсне документације 

(Рок за доношење одлуке о додели уговора и за закључење уговора) додаје се тачка 18. која гласи: 

„18. УПОТРЕБА ПЕЧАТА  

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.“ 
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1. Заитересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне  

информације или појашњења у вези припремања понуде, сваког радног дана у времену од 8 до15.30 

часова на e-mail: ivana.grubacki@srbijagas.com Контакт особа је Ивана Грубачки.  

 
 
 
 


