
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-81 

Дана: 08.12.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку огревног дрвета врши 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
           У конкурсној документацији, за јавну набавку набавка огревног дрвета  Бр. ЈН 

81/2016, у делу 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 
 

На страни 4, 

Мења се и гласи  

СПЕЦИФИКАЦИЈA 

Набавка и испорукa огревног дрвета тврдог лишћара I класе (храст, буква, цер, граб, 

јасен или багрем) 

 

Назив добра Јед. мере Количина 

Огревно дрво (тврди лишћар I 

класе: храст, буква, цер, граб, 

јасен или багрем) резано на 1m 

или 0,33m  дужине. 

Дрво мора бити исправног 

квaлитета. Исправни квалитет 

подразумева суво дрво, које нема 

више од 15% садржаја влаге, не  

мањег пречника од 100мм, дрво 

може бити делимично влажно, 

али не сме бити мокро у целости. 

Дрво не сме бити труло 

m3 910 

 



Рекламација: одзив на рекламацију мора бити у року од 7 дана. Под рекламацијом 

ће бити сваки комад дрвета који одступа од квалитета на основу визуелне и осталих 

контрола. 
 

РОК ИЗВРШЕЊА: Максимални рок испоруке је 30 календарских дана, уз 

одговарајуће временске услове. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде упише рок 

испоруке. 

 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА: Понуђач ће обезбедити превоз и истовар огревног 

дрвета на кућне адресе добијене од наручиоца  у Кикинди и 9 села општине Кикинда 

и то: 

- Башаид (22 km од Кикинде) 

- Банатско Велико Село (10 km од Кикинде) 

- Банатска Топола (18 km од Кикинде) 

- Руско Село (12 km од Кикинде) 

- Нови Козарци (14 km од Кикинде) 

- Мокрин (14 km од Кикинде) 

- Наково (9 km од Кикинде) 

- Иђош (12 km од Кикинде) 

- Сајан (16 km од Кикинде) 

 

Понуђач је дужан да обавести представника наручиоца о распореду расподеле. У 

случају да на наведеној адреси није присутан крајњи корисник, изабрани понуђач 

дужан је да доставу и истовар покуша да изврши поново, до коначне испоруке. 

Испорука се врши уз квантитативну  и квалитативну контролу овлашћеног 

представника наручиоца. 

  

Напомена: У цену огревног дрвета по m³ укључени су трошкови дрвета, превоза, 

истовара и сви други трошкови које понуђач има. Процењена вредност јавне набавке 

је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

 

                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                       

 _________ 

                                                                  М.П.                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 
                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

              Марко Алексић с.р. 


