
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА  ЗА ЛЕР ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Радна група за јавне набавке 

Бр: 404-4/2023-VII 

Дана: 02.03.2023.год. 

Параћин 

     

 

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези Захтева за подношење понуда за јавну набавку на које се не 

примењује ЗЈН – бр.4/2023 - Набавка дрва за огрев 

 

            Дана 01.03.2023.год., примили смо допис путем emaila, којим тражите додатне 

информације/појашњења у вези Захтева за подношење понуда за јавну набавку на које се не 

примењује ЗЈН – бр.4/2023 - Набавка дрва за огрев: 

 

 « Poštovani, molim vas da nam date zvanično pojašnjenje a koje se odnosi na vaš poziv za dostavljanje 

ponuda za nabavku ogrevnog drveta. 

 

Naša pitanja glase:  

 

1. Da li ste kao jedinicu mere računali prostorni metar drveta (1x1x1m) ili punu zapreminu oblog drveta? 

2. Da li je prihvatljivo ponuditi i isporučiti bukovo drvo koje je sečeno, cepano i paletirano umesto 

bukovog drveta u oblicama? 

3. Ako je pod 1. odgovor prostorni metar a pod 2. odgovor DA, sledeće pitanje je da li je prihvatljivo za 

traženu količinu od 2,5 m3 po korisniku isporučiti u srazmernoj vrednosti cepanog složenog paletiranog 

drvo a prema svetskom koeficijentu pretvaranja prostornog u kubicirano drvo? 

 

Hvala unapred. Pozdrav»  

 

У складу са Захтевом, достављамо Вам додатне информације/појашњења на постављенa питањa: 

 

Poštovani, 

 

Na osnovu izjašnjenja Komisije za izbor korisnika donatorskih projekata pomoći u ogrevu za najugroženije 

porodice izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji opštine Paraćin, dostavljam Vam odgovore 

i dodatna pojašnjenja na Vaša pitanja: 

1. Da li ste kao jedinicu mere računali prostorni metar drveta (1x1x1m) ili punu zapreminu oblog 

drveta? ODGOVOR: -jedinica mere je prostorni metar drveta (1x1x1m); 

2. Da li je prihvatljivo ponuditi i isporučiti bukovo drvo koje je sečeno, cepano i paletirano umesto 

bukovog drveta u oblicama? ODGOVOR: Naručilac ne prihvata bukovo drvo koje je sečeno, 

cepano I paletirano, jer je predmet nabavke bukovo ogrevno drvo u oblicama! 

 

S poštovanjem, 

 

           Ова информација, се објављује на сајт општине Параћин на www.paracin.rs  и где се може 

преузети електронски. 

 

С поштовањем,



 


