
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац 

Вука Караџића 21 Лајковац 

Број: 15/2018 

Број ЈН: 2/18 

Датум: 18.01.2017 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 ЈН бр 2/18 Угаљ за огрев 

 

ПИТАЊА: 

ПИТАЊЕ БР.1. 

-да прецизирате трајање уговора, јер по ономе што сте навели у конкурсној документацији 

(грејна сезона 2017/018)схватамо да ће уговор трајати до 30.априла 2018. године. 

ОДГОВОР: 

Уговор о додели јавне набавке ће се примењивати до краја 2018. године, односно до 31.12.2018. 

године, испорука је сукцесивна по налогу наручиоца. 

 

ПИТАЊА БРОЈ , 2,3,4,5. 

 

ПИТАЊЕ број 2.  цена не може бити фиксна јер може доћи до промене цене у току трајања 

уговореног периода и дозвољено је само у случају промена цена уколико их формира продавац. 

ПИТАЊЕ број 3. потребно је убацити одредбу да је купац у обавези да организује превоз угља у 

возила од 10 и више тона носивости, с тим да камион и приколица немају уграђене преграде. 

ПИТАЊЕ број 4. купац је овлашћен да без одлагања а најкасније у року од 72. сата од преузимања 

угља достави продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми а не у року 

од 8. дана од дана утврђивања скривене мане како је наведено.У случају рекламације купац је 

дужан да истовари угаљ и чува до коначног решења, односно договора уговорних страна о 

начину решавања проблема. 

ПИТАЊЕ број 5. уговор је потребно сачинити у шест истоветних примерака од којих по три 

задржава свака уговорна страна. 

 

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

Ваша питања број 2, 3, 4, и 5 се не односе на тражење додатних информација или појашњења у 

вези са припремом понуде нити сте наручиоцу указали на евентуалне недостатке или 

неправилности у конкурсној долументацији већ сте предлагали наручиоцу да своју конкурсну 

документацију, односно модел уговора усклади са вашим Правилником о продаји угља, што је 

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

 

На основу чињеница и разлога које сте изнели у својим питањима број 2, 3, 4, и 5. наручилац не 

прихвата ваше предлоге за изменом конкурсне документације -модела уговора. 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку број 2/2018-набавка угља за огрев, партија број 1. 

Датум: 18.01.2018. година 

 


