
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац 

Вука Караџића 21 Лајковац 

Број:99/2020 

Број ЈНМВ:3/20 

Датум: 06.02.2020 године 

 

ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац Вука Караџића бр 21 14224 Лајковац 

Тел: 014/3431-834,  

 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈНМВ бр 3/20 Угаљ за огрев. 

ПИТАЊA: 

 

1.На страни 3/20,7/20 конкурсне документације у поглављу Врста техничке 

карактеристике(спецификације),квалитет,количина и опис добара,начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета,рок извршења,у делу минималне захтевне карактеристике 

угља,сушени лигнит комад коцка,захтевате: 

-Калоријска вредност 17.500,00 КЈ/кг-20.000,00 КЈ/кг.Предлажемо да размотрите могућност да 

се овај захтев измени и да исти гласи:Топлотна вредност у распону од 17.500,00 КЈ/кг до 

18.940,00 КЈ/кг.  
2.У делу рок извршења наведено је следеће: 

Испорука добара врши се вишекратно или једнократно према захтеву Наручиоца.Обзиром да је 

у питању набавка 350 тона сушеног лигнита комад коцка ,предлажемо да измените конкурсну 

документацију и предвидите месечну динамику испоруку угља. 

3. На страни 12/33 конкурсне документације у поглављу „Захтеви од значаја за прихватљивост 

понуде“ и на страни 25/33 конкурсне документације  у члану 4.став.3 Модела уговора је 

предвиђено следеће: 

-Цена у понуди мора бити фиксна за период трајања уговора. 

Обзиром да произвођач угља  не може дати понуду под наведеним условом предлажем да се 

исти измени и гласи: 

У току трајања уговорног периода дозвољена је промена цена уколико их формира –промени 

Продавац и то у висини промене цене код Продавца. 

ОДГОВОР: 

Поштовани, 

 

Појашњења која сте тражили у питањима 1 и 2 не представљају тражење додатних 

појашњења у вези са припремом понуде нити сте наручиоцу указали на евентуалне 

недостатке или неправилности  у конкурсној документацији већ сте предлагали 

наручиоцу да своју конкурсну документацију усклади искључиво са Вашим потребама 

што је супротно члану 63.став 2. Закона о јавној набавци. 

 

У вези питања бр 3  врши се измена конкурсне докуменације. 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку мале вредности  бр 3/20- Угаљ за огрев. 

Датум: 06.02.2020 године 


