
УНИВЕТЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: ЈНМВ  5/2018-I 
Чачак, 04.07.2018. године 
 

Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање  
у поступку јавне набавке добара број 5/2018-I 

 
Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање 
потенцијалног понуђача за јавну набавку добара – Угаљ за грејање објекта Факултета 
сезона 2018/2019., ЈН 5/2018-I, постављеног дана 02.07.2018. године, Комисија даје следећи 
одговор, који сада објављујемо: 
 
Питања: 
 

1. Да тражени обавезни услов који се односи на чл. 75, став 2 ЗОЈН (Изјаве 
да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа) 
оставите самостално на посебном обрасцу (као што се налази на 27. стр. 
конкурсне документације) или да исти образац обришете јер се тражени 
услов понавља на стр. 6, 8, 9 и 10 конкурсне документације; 

Одговор:  
 Наручилац је конкурсну докуменацију израдио у складу са Законом о јавним набавкама, 
изјава о испуњености услова из чл. 75 Закона о јавним набавкама садржи све елементе 
прописане Законом о јавним набавкама, те наручилац остаје при првобитно израђеној 
документацији. 
 

2. Да прихватате следеће услове везане за рекламацију угља. 
"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 оверену и потписану од стране овлашћеног лица Купца са 
назначењем и описом недостатка који се рекламира и предлогом за решавање 
насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да неуредне и неблаговремене 
достављене рекламације Продавац неће разматрати. 
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, 
односно да у случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације. 
У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање 
рекламираних количина од укупно испоручене количине и чува до коначног 
решења, односно договора уговорних страна о начину решења проблема." 
уместо услова наведених у Моделу уговора на стр. 23, члан 5, став 2, став 3 и 
став 4. 

Одговор:  
 Наручилац ће одговор на постављено питање дати кроз измену конкурсне 
документације. 
 

3. Да се уговор сачини у 6 (шест) једнаких примерака, од којих би свака 
страна задржала по 3 (три) примерка. 

Одговор:  
 Наручилац ће одговор на постављено питање дати кроз измену конкурсне 
документације. 

        за Комисују 
             др Милан Николић 


