
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основна школа ''Младост''       
Књажевац, Боре Станковића 60. 
Број: 15/20 
Датум: 06.04.2019. год. 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и конкурсне документације број 13/20 од 06.03.2020. године, 

Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  МАЗУТ (средњи С) 

за потребе грејања објекта Школе у Књажевцу 

за 2020. годину 

 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

06.03.2020. године у 10:18 часова. 

 

Питање заинтересованог лица: 

Конкурсном документацијом за јавну набавку добра мазут средњи С за потребе 

грејања објекта школе у Књажевцу за 2020 годину, ЈН 1/2020, Наручилац предвиђа 

испоруке уља за ложење средњег С до краја 2020. године. 

Обавештавамо Наручиоца да је одредбама Правилника о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (Службени Гласник РС бр.111/15, 

106/16, 60/17, 117/17, 120/17-испр., 50/18,101/18 и 93/19) дефинисано да се уље за 

ложење средње С са садржајем сумпора од 3% може најкасније до 30.06.2020. 

године стављати у промет. 

Питање: Имајући у виду наведене одредбе Правилника, односно да се тражено 

уље за ложење средње С може стављати у промет најкасније до 30.06.2020. 

године, предлаже се Наручиоцу да измени конкурсну документацију тако што ће 

уместо мазута С захтевати уље за ложење нискосумпорно гориво- специјално 

НСГ-С (са садржајем сумпора до 1%) 

 

 

 

 

 



 

Одговор Комисије: 

Узевши у обзир одредбе Правилника о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла (Службени Гласник РС бр.111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 
120/17-испр., 50/18,101/18 и 93/19) и чињеницу да се ради о укупној количини од 
15.000 килограма за потребе грејања школе за 2020 годину, комисије је извршила 
измену и допуну конкурсне документације бр.13/20 од 06.03.2020. године у смислу 
да ће се испорука вршити једном (цела количина) до 30.06.2020. године, као и да 
ће важење уговора уместо 31.12.2020. године бити до 30.06.2020. године. 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца  

 


