
Факултет техничких наука у Чачку 
Светог Саве 65,Чачак 
Број: 909-5 
17. 06. 2020. године 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава  

 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Јавна набавка добара 
Угаљ , ЈНМВ 3/2020 

 
У следећем: 
 
1. На страни  29/37 конкурсне документације: 

 
Крајњи рок за достављање понуда: 24. јун. 2020. године до 1230 часова 

Понуде доставити на адресу : 
Установа: Факултет техничких наука у 
Чачку 
Место: Чачак , улица Светог Саве 65 

Јавно отварање понуда, обавиће се  
у просторијама Факултета 24. јун. 2020. године у 1330 часова 
Мења се и гласи: 
Крајњи рок за достављање понуда: 25. јун. 2020. године до 1230 часова 

Понуде доставити на адресу : 
Установа: Факултет техничких наука у 
Чачку 
Место: Чачак , улица Светог Саве 65 

Јавно отварање понуда, обавиће се  
у просторијама Факултета 25. јун. 2020. године у 1330 часова 
 
2.На страни  12/37 конкурсне документације: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.06. 
2020. године до 12:30 часова. 
Јавно отварање понуда биће истог дана 24.06.2020.године у 13:30 часова у 
просторијама Факултета техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 
Мења  се и гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.06. 
2020. године до 12:30 часова. 
Јавно отварање понуда биће истог дана 25.06.2020.године у 13:30 часова у 
просторијама Факултета техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 
 
3.На страни  29/37 конкурсне документације: 

 
Продавац се обавезује да испоручи угаљ – сушени лигнит (комад-коцка) или еквивалент 
минималне калоријске вредности преко 17.500 кJ/kg у оквирној количини од 150 тона у 
току грејне сезоне 2020/2021 и другим карактеристикама из техничке спецификације. 
Мења  се и гласи:  
Продавац се обавезује да испоручи угаљ – сушени лигнит (комад-коцка) или еквивалент 
минималне калоријске вредности преко 17.500 кJ/kg  у количини од 150 тона у току 
грејне сезоне 2020/2021 и другим карактеристикама из техничке спецификације. 



 
Купац се обавезује да преузме уговорену количину угља у току грејне сезоне 

(најкасније до 15. 04. 2020. године) на утоварном месту продавца за камионски превоз 
који обезбеђује купац, возилима од 10 и више тона носивости, с тим да камион нема 
уграђене преграде. 
Мења се и гласи: 

Купац се обавезује да преузме уговорену количину угља у току грејне сезоне 
(најкасније до 15. 04. 2021. године) на утоварном месту продавца за камионски превоз 
који обезбеђује купац, возилима од 10 и више тона носивости, с тим да камион нема 
уграђене преграде.  

 
               Количина испорученог угља утврђује се на ваги продавца. На писмени захтев 
купца мерење се може извршити на најближој ваги железнице или другог правног лица 
с тим што у том случају трошкове мерења сноси купац. 
Мења се и гласи: 
                Количина испорученог угља утврђује се на ваги продавца. 
 
3.На страни  33/37 конкурсне документације: 
 
Продавац се обавезује да испоручи угаљ – Угаљ мрко-лигнитни (комад) или  еквивалент 
доње калоричне (топлотне) вредности минимално 15.000 kJ/kg у оквирној количини од 
100 тона у току грејне сезоне 2020/2021 и другим карактеристикама из техничке 
спецификације. 
Мења се и гласи: 
Продавац се обавезује да испоручи угаљ – Угаљ мрко-лигнитни (комад) или  еквивалент 
доње калоричне (топлотне) вредности минимално 15.000 kJ/kg у количини од 100 тона у 
току грејне сезоне 2020/2021 и другим карактеристикама из техничке спецификације. 

 
 

 
      Комисија за јавну набавку ЈНМВ 3/2020 

 


