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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке број 9/20 од 02.03.2020. године 
о покретању поступка јавне набавке број 1/2020 и Решења број 10/20 од 
02.03.2020. године о образовању комисије за јавну набавку 1/2020, Наручилац 
врши измену и допуну Конкурсне документације број 13/20 од 06.03.2020.године, 
на следећи начин: 
 
1. На страни 4. Конкурсне документације у делу III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. тачка 6. 
Рок испоруке мења се и гласи: Испоруку мазута Понуђач ће вршити одједном (целу 
количину) најкасније до 30.06.2020. године, а по захтеву наручиоца. Рок испоруке 
тражених добара, одређује понуђач у својој понуди, с тим да је максимални рок 
испоруке 2 (два) дана, рачунајући од дана када је изабрани понуђач примио 
конкретан захтев (поруџбеницу) наручиоца за испоруку. 
 

2. На страни 12. Конкурсне документације Тачка 9.2 Захтев у погледу рока 
испоруке добара мења се и гласи: Испоруку мазута Понуђач ће вршити одједном 
(целу количину) најкасније до 30.06.2020. године, а по захтеву наручиоца. Рок 
испоруке траженог добра, одређује понуђач у својој понуди, с тим да је 
максимални рок испоруке 2 (два) дана, рачунајући од дана када је изабрани 
понуђач примио конкретан захтев (поруџбеницу) наручиоца за испоруку. 
 

3. На страни 20. Конкурсне документације тачка 8. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
мења се и гласи: Испорука ће се вршити одједном (цела количина) најкасније до 
30.06.2020. године, а по захтеву наручиоца, на адресу „ Завод за васпитање деце 
и омладине“ ул. Боре Станковића бр. 62, Књажевац, у  року од  _________ дана 
(рок испоруке не може бити дужи од 2 (два) дана од дана пријема сваког 
конкретног захтева за испоруку 
 
4. На страни 23. Конкурсне документације Члан 3. Уговора о купопродаји мазута, 
мења се у првом ставу и гласи: Продавац се обавезује да ће уговорену количину 
мазута испоручити одједном (целу количину) најкасније до 30.06.2020. године, а по 
захтеву наручиоца према претходно добијеној писменој наруџбини. 
 
5. На страни 23. Конкурсне документације Члан 8. Уговора о купопродаји мазута, 
мења се и гласи: Овај уговор закључује се на одређено време и примењује се од 
дана потписивања _____________ године до 30.06.2020. године, с тим што се 
његово важење може продужити закључивањем посебног анекса у писаној форми. 
 
6. У свему осталом Конкурсна документација, бр. 13/20 од 06.03.2020. године,  
остаје неизмењена. 
 
7. Ове измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је 
дужан да своју понуду поднесе у складу са њима. 
 
Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- интернет страници Наручиоца 1 


