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Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.11/13-С отворени поступак – гориво-ИЗМЕЊЕНA  СТРАНА 
 

 

 

вредности од 90.000.000, 00 динара; и као доказ испуњености овог услова потребно је 

доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2012. годину (дат у форми Биланса стања и 

биланса успеха потписан и оверен од стране понуђача или у форми Изворног финансијског 

извештаја који садржи биланс стања и биланс успеха, који издаје Агенција за привредне 

регистре или у форми Потврде о регистрацији финансијског извештаја коју издаје Агенција 

за привредне регистре, и која садржи биланс стања и биланс успеха)  

или 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенција за привредне регистре –Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника. 

 

2.- да  располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

а) у периоду од претходне три године (2010, 2011, 2012) испоручио гориво за правно лице и 

евиднетирао испоруку путем компанијске кредитне картице, и то за минимум једно правно 

лице; и као доказ испуњености овог услова потребн је доставити потврду ранијег 

наручиоца/купца да је у претходне три године  испоручивао гориво за правно лице и 

евиднетирао испоруку путем компанијске кредитне картице. Потврда се може доставити у 

оригиналу, овереној или неовереној копији, и иста мора бити издата, потписана и оверена од 

ранијег наручиоца/купца којем су испоручена добра (Образац бр. 8.-) 

 

3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то да:  

а) на територији Града Новог Сада послује на најмање 3 пумпне станице у власништву или 

закупу и на територији Републике Србије послује на најмање 15 пумпних станица у 

власништву или закупу; и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити 

фотокопију уговора о закупу, односно оверену Листу пописа основних средстава на дан 

31.12.2012. године са обележевањем маркером тражени број пумпних станица, као и Списак  

локација - адреса пумпи у Новом Саду и Реп. Србији и Образац бр.9.- ,,Изјава понуђача да 

располаже довољним  техничким капацитетом“; 

б) има одговарајућу техничку опрему на свим малопродајним објектима на територији 

Републике Србије која је потребна за  коришћење евиденционо – компанијских кредитних 

картица и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити сопствену Изјаву дату 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач располаже наведеном 

техничком опремом (Образац бр.10.-) 

 

4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то:  

а) има најмање 10 стално запослених радника било које стручне спреме; и као доказ 

испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију одговарајућег М-3А за сваког 

запосленог до 01.10.2010. године, образац М-А за запослене после 01.10.2010. године, а 

М1/М2 за запослене пре 1994. године, као и фотокопију уговора о раду и Образац бр.11 

,,Изјава понуђача да располаже довољним  кадровским капацитетом“. 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског, 


