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На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за  

 
Јавну набавку у отвореном поступку – Набавка огрева за грејну  

сезону 2018/2019 за потребе образовања 
 
     Врши се измена  конкурсне документације на страни: 

- 28 Уговора, члан 1., где је наведено за Партију 1- набавка 582 просторних метара за огрев 
а треба да стоји за „партију 2- „ и Партија 2- набавка 700 t угља, а треба да стоји „Партија 1“; 
Партија 1 угаљ, за јединичну цену без пдв-а, уместо „Бановић“ треба да стоји „сушена 
колубара“ 

- 29 Уговора, члан 3. Цена садржи услугу превоза и све додатне трошкове који се могу 
појавити у вези реализаицје ове јавне набавке (односи се на Партије 1 и 3), члан 5. Место 
испоруке предмета јавне набавке франко двориште основних школа (односи се на партије 1 и 
3), За партију 2 је франко камионски пут; 

- 39 Образац бр. 13, Изјава о независној понуди, брише се наведена напомена „Достављање 
овог обрасца није обавезно“; 

- 17 Понуђач доставља произвођачку спецификацију не старију од 6 месеци од дана 
објављивања позива за достављање понуда (угаљ и пелет); 
Извештај о испитивању угља и пелета издат од стране акредитоване лабораторије.  

- 19, Прилог 10 односи се на угаљ и пелет (брисати „Извештај мора да гласи на име 
понуђача“); 

- 12 Опис добара-дрва, додаје се поред буково дрво „буково дрво и дрво ОТЛ франко 
камионски пут“, исто и на страни 32, Понуда за партију 2, назив добара; 

 
 
 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018. 
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