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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку мале вредности бр.33/13-набавка горива за моторна возила путем 

дебитне картице за потребе Републичког хидрометеоролошког завода 
 

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012), 
наручилац Републички хидрометеоролошки завод доставља измену и допуну конкурсне 
документације у поступку јавне набавке мале вредности бр.33/13- набавка горива за 
моторна возилаљ путем дебитне картице за потребе Републичког хидрометеоролошког 
завода. 
 
Измена и допуна се односи на следеће: 
 

1. На страни 5/31, 22/31 i 24/31 конкурсне документације уместо назива врсте 
горива “BMB 95” треба уписати “EVRO PREMIUM BMB 95”; 

2. На страни 5/31, 22/31 i 24/31 конкурсне документације брише се назив врсте 
горива “BMB 98”; 

3. На страни 5/31, 22/31 i 24/31 конкурсне документације уместо назива врсте 
горива “Euro Dizel” треба уписати “EVRO DIZEL” 

4. На страни 5/31 мења се следећи текст: 
 

“ -     за БМБ – Евро премијум, БМБ 95, утврђен стандардом SRPS EN 228 
- за БМБ – Евро премијум, БМБ 98, утврђен стандардом SRPS EN 228 
- за Евро дизел, утврђен стандардом SRPS EN 590.” 

 
у текст који гласи: 
 

“ -    за EVRO PREMIUM BMB 95, утврђен стандардом SRPS EN 228 
- за EVRO DIZEL, утврђен стандардом SRPS EN 590.” 

 
 

5. На страни 5/31 и 22/13 мења се количина траженог горива, па табела која је дата: 
 

Ред.бр. Врста горива Количина 
1 BMB 95 5.300 литара 

2 BMB 98 2.300 литара 
3 Euro Dizel 2.300 литара 

 
мења се у табелу са следећом врстом горива и количинама: 
 



 
Ред.бр. Врста горива Количина 

1 EVRO PREMIUM BMB 95 7.600 литара 
2 EVRO DIZEL 2.300 литара 

 
6. На страни бр.6/31 у поглављу 1.1 за тачку 7) мења се следећи текст: 

 
“ Понуђач је дужан да достави Банкарску гаранцију, безусловну и плативу на 
први позив, као средство за повраћај аванса у висини уговореног аванса, која 
мора да траје најкраће до правдања аванса, односно до 31.01.2014. године. 
Банкарску гаранцију за повраћај аванса понуђач доставља у тренутку закључења 
уговора о предметној набавци, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења 
уговора. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Писмо о намери банке за 
издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини уговореног аванса ” 

 
у текст који гласи: 
 

“ Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе 
бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника 
бланко, соло менице која на уговорени износ који не сме прећи процењену 
вредност јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за повраћај 
аванса у случају не испуњења обавеза из уговора и да поднесе картон 
депонованих потписа. 

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје 
рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или 
одбије да поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор 
доделити следећем најповољнијем понуђачу” 

 
 

7.  На страни 7/31, став 4. Упутства како се доказује испуњеност услова, брише се 
следећи текст: 
 
“  Испуњеност обавезног услова из поглавља 1.1 тачке 7) понуђач доказује 
достављањем Писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
аванса у висини уговореног аванса. Банкарска гаранција за повраћај аванса мора 
да траје најкраће до правдања аванса, односно до 31.01.2014. године ” 
 
 

8. На страни 8/31 после тачке 6) додаје се тачка 7) са следећим текстом: 
 
“ Понуђач се обавезује да ће доставити као средство финансијког 
обезбеђења за авансно плаћање бланко соло меницу са меничним писмом-
овлашћењем за корисника бланко, соло менице на укупан уговорени износ 
који не сме прећи процењену вредност јавне набавке ” 
 
 
 
 



 
9. На страни 11/31 брише се последњи текс из последњег става који је гласио: 

 
“ Писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у 
висини уговореног аванса. Банкарска гаранција за повраћај аванса мора да траје 
најкраће до правдања аванса, односно до 31.01.2014. године. (ПРИЛОГ 2) ” 
 

10. На страни 25/31 и 26/31 мења се садржина члана 7. модела уговора, па се текст 
који је гласио: 
 
“ Продавац се обавезује да као средство за повраћај аванса достави банкарску 
гаранцију безусловну и наплативу на први позив, у висини уговореног аванса 
која мора да траје најкраће до правдања аванса, односно до 31.01.2014. године. 
Банкарску гаранцију за повраћај аванса понуђач доставља у тренутку закључења 
уговора о предметној набавци, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења 
уговора ” 
 
мења у следећи текст: 
 
“ Продавац се обавезује да као средство за повраћај аванса достави Купцу 
бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника 
бланко, соло менице која на уговорени износ који не сме прећи процењену 
вредност јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за повраћај 
аванса у случају не испуњења обавеза из уговора и да поднесе картон 
депонованих потписа. Рок важности наведеног финансијског обезбеђења 
мора бити најмање  онолико колико траје рок за испуњење обавезе 
понуђача која је предмет обезбеђења, односно до реализације уговорених 
обавеза. ” 
 

11. На страни 2/31 у табели садржаја конкурсне документације брише се последњи 
ред, поглавље Х, Прилог 2, страна 31. 
 

12. Страна 31/31 брише се. 
 

13. Укупан број страна конкурсне документације мења се са 31 на 30. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
        Срђан Бојковић, дипл.прав. 


