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ЈП „ББ Терм“  

Бајина Башта 

Број: 795/17 

Датум: 08.09.2017. год. 

 

 

 На основу чл. 63. став 2. и 3.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП 

02/17 образована од стране наручиоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, даје  

 

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање за 

јавну набавку бр. ОП 02/17 - мрки угаљ (орах) и то следеће: 

 

Питање бр. 1:  

„Питање гласи: 

Да ли ће бити прихватљива понуда понуђача који понуди целокупну количину угља од 

1000 т сортиман орах по карактеристикама дефинисаним на ред. бр. 2 предмета јавне 

набавке? 

 

Одговор: Да, биће прихватљива понуда понуђача који понуди целокупну количину 

угља од 1000 т сортиман орах по карактеристикама дефинисаним на ред. бр. 2 предмета 

јавне набавке. 

 

Како је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку захтевана количина:  

* под редним бројем 1. у  количини од 800 тона мрког угља са карактеристикама: 

гранулација Орах 15-30 мм; Укупне влаге максимално до 25% м/м; Садржаја пепела 

максимално до 16% м/м; Садржаја укупног сумпора максимално до 2,2% м/м и Доње 

топлотне вредности минимум 19.400 КЈ/kg, а 

* под редним бројем 2. у количини од 200 тона мрког угља са карактеристикама: 

гранулација Орах 15-30 мм; Укупне влаге максимално до 22% м/м; Садржаја пепела 

максимално до 4% м/м; Садржаја укупног сумпора максимално до 0,3% м/м и Доње 

топлотне вредности минимум 22.500 КЈ/kg, 

 

понуђена целокупна количина угља од 1000 т сортиман орах по карактеристикама 

дефинисаним на ред. бр. 2 предмета јавне набавке испуњава карактеристике захтеване 

и за угаљ под редним бројем 1. 

 

 Комисија за јавну набавку је сагласна да овај одговор на постављено питање не 

захтева Измену и допуну конкурсне документације. 
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 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује одговор на постављена питања, 

односно појашњење конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

 
 

Дана 08.09.2017. год., 

У Бајиној Башти 

 

 

С поштовањем,                         

                    

                Комисија за ЈН бр. ОП 02/17 
 

           

                               


