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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке лож уља за потребе 
организационих јединица Републичког Фонда за здравствено осигурање -  Филијала Београд. 
Филијала Ужице и Филијала Смедерево, редни број јавне набавке 404-1-108/15-37

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама( „Сл. Гласник РС“ 124/12 и 14/15) Наручилац врши 
измену конкурсне документације у поступку јавне набавке лож уља за потребе организационих 
јединица Републичког фонда за здравствено осигурање -  Филијала Београд, Филијала Ужице и 
Филијала Смедерево, редни број јавне набавке 404-1-108/15-37

1. Наручилац врши измену на страни 7/32 конкурсне документације у делу 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА -  обавезни услови - Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, тако да уместо: Доказ: „Важећа лиценца Агенције за 
енергетику Републике Србије за трговину на велико са нафтом и нафтним дериватима и за 
складиштење нафте и нафтних деривата", сада стоји: „Доказ: Важећа лиценца Агенције за 
енергетику Републике Србије за трговину на велико са нафтом и нафтним дериватима и 
важећа лиценца за обављање енергетске делатности складиштење нафте и нафтних деривата, 
односно уколико се понуђач налази у својству закупца наведеног простора, у обавези је да 
достави важећу лиценцу Агенције за енергетику Републике Србије за обављање енергетске 
делатности складиштења нафте и деривата нафте која гласи на закуподавца као и копију 
важећег Уговора о закупу /најму скпадишног простора".

НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се пречишћен текст конкурсне документације за јавну нбавку 
лож уља за потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање -  
Филијала Београд, Филијала Ужице и Филијала Смедерево
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