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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Назив Наручиоца:                          Ветеринарска установа „ Ветерина Београд“ 
Адреса Наручиоца                         Булевар деспота Стефана 119, Београд 
Интернет страница                        www.veterinabeograd.rs 
Врста поступка јавне набавке        Јавна набавка мале вредности бр.8/15 
Врста предмета:                            Предмет јавне набавке је набавка добара: 
Набавка горива за службена возила 
Опис набавке: Набавка горива за службена возила , ознака из општег речника 
набавке: 
09132000 – бензин 
09133000 – течни нафтни гас 
09134200 – дизел гориво 
Измена конкурсне документације  На основу члана 63 став1. Закона о јавним 
набавкама ( Сл. гласник РС , бр.124/2012 )врши се измена конкурсне 
документације јавне набавке бр.8/15 на страни 4 у делу Посебни захтеви у 
погледу начина на који понуда мора да буде сачињена:  „Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.04.2015. 
године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се 23.04.2015. године у 1010 часова у 
просторијама Ветеринарске установе „Ветерина Београд“, Београд, Булевар 
деспота Стефана 119“, мења се и гласи: 

 „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 24.04.2015. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се 24.04.2015. године у 1010 часова у 
просторијама Ветеринарске установе „Ветерина Београд“, Београд, Булевар 
деспота Стефана 119“, 
 
Измена конкурсне документације  На основу члана 63 став1. Закона о јавним 
набавкама ( Сл. гласник РС , бр.124/2012 )врши се измена конкурсне 
документације јавне набавке бр.8/15 на страни 18 у делу IV – услови за учешће 
у поступку и упутство за доказивање испуњености услова , тачка 5. има важећу 
Лиценцу за обављање енергетске делатности, трговину нафтом и дериватима 
нафте издату од Агенције за енергетику  мења се и гласи : има лиценцу за 
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обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте( станице 
за снабдевање горива моторних возила). 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 
 
Лице за контакт: Јасмина Шпољар 011/2764-366 
 
 
 


