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на основу члана 75. 
став 2. ЗЈН-а.  

  

6. 

Понуђач располаже 
неопходним 
финансијским 
капацитетом: 

Да у задњих шест 
месеци који претходе 
месецу објављивања 
позива за подношење 
понуда на Порталу 
јавних набавки  (3, 4, 5, 
6, 7 и 8/2016) није био у 
блокади. 

 

 

Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест 

месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки (3, 4, 5, 6, 7, и 

8/2016) није био у блокади. 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, наведени 

доказ достави за оног члана групе који испуњава 

тражене услове. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

овај доказ не треба доставити за подизвођача. 

    

7. 

Доказ да понуђач 
располаже неопходним 
пословним 
капацитетом: 

Под неопходним 
пословним капацитетом 
подразумева се да је 
понуђач (у периоду од 
три године које 
претходе   позиву за 
подношење понуда 
2013, 2014 и 2015 
године) испоручио 
добра истог типа која су 
предмет јавне набавке у 
вредности од 
60.000.000,00 динара. 

 

 

 

– Као доказ доставити потврде купаца (поглавље XIV) и попуњен, 
потписан и печатом оверен образац  -  Списак испоручених 
добара – референце (поглавље XIII).  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, наведени 

доказ достави за оног члана групе који испуњава 

тражени услов. 

 У случају да понуђач понуду подноси са подизвођачем 

овај доказ доставити за понуђача.  

8. 

Понуђач располаже 
довољним техничким 
капацитетом: 

- Неопходно је да 
понуђач поседује 
најмања четири точећа 
места за захтеване 
врсте горива у место 
испоруке на једној 
бензинској пумпи за 
БМБ и Евродизел, а 
једно точеће место за 
ТНГ. 

- Неопходно је да 
удаљеност бензинске 
пумпе у месту испоруке 
од седишта Наручиоца 
не буде већа од 5 км 
најкраћим путем. 

- Број бензинских 
станица на  

 

 

 

- Као доказ попунити и доставити образац Изјаве – поглавље XV. 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, наведени 

доказ достави за оног члана групе који испуњава 

тражени услов. 

 У случају да понуђач понуду подноси са подизвођачем 

ове доказе доставити за понуђача.  

 

 

 


