
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ МИОНИЦА 

Кнеза Грбовића број 31 

Број: 02-611 

Датум: 28. 04. 2015.г. 

 

 

Одговори на захтев за додатне информације  

или појашњења у вези са припремањем понуде  
 

 

 

У складу са  чланом 63. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку добара – 

набавка угља  редни број набавке 04/2015, доставља додатне информације односно 

појашњења у вези са припремањем понуде за предметну јавну набавку: 

 

Питање број 1. 

С обзиром на ситуацију која је настала у РБ Колубара, у мају прошле године, да ли 

прихватате неки други угаљ као еквивалент? 

 

ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку угља Наручиоца ОШ „Милан Ракић“ из 

Мионице  на питање број 1: 

У Конкурсној документацији у поглављу под редним бројем I. Позив за подношење 

понуде дат је кратак опис предмета набавке: Набавка добара- набавка угља сушени 

комад коцка, а у обрасцу број 4. -  образац структуре цена, прецизно je наведена врста 

угља која одговара потребама Наручиоца- сушени комад коцка. 

 

Питање број 2. 

Да ли је могућа шлеперска испорука, по 25тона, на сва места испоруке? 

 

ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку угља Наручиоца ОШ „Милан Ракић“ из 

Мионице на питање број 2: 

Могућа је шлеперска испорука по 25 тона на сва места испоруке. 

 

Питање  број 3. 

Молимо  Вас  да  нам одговорите  која је процењена вредност  јавне  набаке,  како би 

могли да  дамо  адекватну  понуду? Питање постављамо из  разлога  што  до  сада  

нисмо учествовали у овом  поступку и  сматрамо  да  износ  процењене вредности  по 

ЗЈН  није поверљив податак, већ  само  ствар добре  воље наручиоца. 

 

ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку угља Наручиоца ОШ „Милан Ракић“ из 

Мионице на питање број 3: 

Сходно одредбама члана 61. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац није дужан 

да објави процењену вредност јавне набавке. 

 

Питање број 4. 

Како сте  навели  да се  тражи  сушени  лигнит  комад коцка,  да ли је  понуђач  у  

обавези  да понуди  сушени  угаљ  лигнит  асортимана  комад  или  коцка,  или  је  

потребно  да понуди  мешавину  комада  и коцке? 

 



ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку угља Наручиоца ОШ „Милан Ракић“ из 

Мионице на питање број 4: 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара- набавка угља, под редним бројем 

04/2015,  наведено је да се тражи угаљ сушени комад коцка, без да се спомиње угаљ 

лигнит. У поглављу под редним бројем I. Позив за подношење понуде дат је кратак 

опис предмета набавке: Набавка добара- набавка угља сушени комад коцка, а у обрасцу 

број 4. -  образац структуре ценa, прецизно je наведена врста угља која одговара 

потребама Наручиоца: сушени комад коцка. 

 

Питање број 5. 

Да  ли  је  испорука  могућа  камионима  носивости  до  25  тона  тј. шлеперима  до  

матичне школе и  до  истуреног  одељења  у  Горњој  Топлици? 

 

ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку угља Наручиоца ОШ „Милан Ракић“ из 

Мионице на питање број 5: 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара- набавка угља, под редним бројем 

04/2015, у поглављу III.2. наведени су додатни услови  за учешће у поступку јавне 

набавке, између осталог под тачком 11. Да понуђач поседује минимално два теретна 

возила носивости од 15 до 25 тона.  

Дакле, могућа је испорука камионима носивости до 25 тона тј. шлеперима до матичне 

школе и до издвојеног одељења у Горњој Топлици. 

 

Питање број 6. 

Да  ли је  понуђач у  обавези  да достави  неки Извештај  о испитивању,  Сертификат,   

Атест за угаљ који  нуди уз понуду, како  би комисија  могла  да  изврши  увид  на  

самом  отварању да  ли  је понуда  прихватљива  или  не? 

 

ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку угља Наручиоца ОШ „Милан Ракић“ из 

Мионице на питање број 6: 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара- набавка угља, под редним бројем 

04/2015, у поглављу  III.1. и  III.2  таксативно су наведени   обавезни и додатни услови  

за учешће у поступку предметне  јавне набавке, у поглављу IV. дато је упутство како и 

у складу са којим правним актом се доказује испуњеност обавезних и додатних услова  

из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама.  У поглављу број VI наведен је обавезан 

садржај понуде (прилози и обрасци).  У обрасцу број 16. – модел Уговора који је 

саставни део конкурсне документације и који представља садржину уговора који ће 

бити закључен са изабраним понуђачем, који понуђач  попуњава у складу са својом 

понудом и својим потписом потврђује да је сагласан са садржином модела  уговора, у 

члану 7. предвиђа   одговорност  испоручиоца  за врсту, количину и квалитет угља, 

сходно законским нормативима и стандардима, предвиђеним за ову врсту добра. 

Имајући у виду напред наведено, понуђач није у обавези  да достави неки Извештај  о 

испитивању,  Сертификат или Атест за угаљ који  нуди уз понуду. 

                                             

 

 Комисија за јавну набавку добара-набавка угља број 04/2015. 

 

 

 

 


