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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд   

Датум: 18.10.2019. год. 

 

 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације за поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 05/19 „Електрична 

енергија“ (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 

набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основне школе „Бранко Радичевић“ из 

Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања I  
постављена од стране заинтересованих лица  

за ЈНМВ - добара бр. 05/19  

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво цитирати питање, односно 

захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто: 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 1:  

 

Поштовани, 

  

У конкурсној документацији у оквиру планиране потрошње навели сте различите 

количине ел. енергије. 

  

Наиме, на странама 6. и 25. навели сте да су планиране количине ел. енергије 

255.000 kWh, док сте на странама 23. и 29. навели 269.170 kWh. 

  

Потребно је да ускладите планиране количине ел. енергије. 

  

Потврдите пријем мејла. 
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Одговор/појашњење бр. 1: Заинтересовано лице не прави дистинкцију између планиране 

потрошње до које је наручилац дошао на основу просека потрошње у 2018. години и 

количине које је прописао у обрасцу структуре цене, односно обрасцу понуде, посебно у 

светлу чињенице да се предметна добра „поручују“ по потрошњи која није у потпуности 

зависна од наручиоца. Другим речима, плаћање предметних добара која су у знатној мери 

специфична у односу на промет других добара, се врши по потрошњи, те количина у 

обрасцу структуре цене, односно обрасцу понуде, није у тој мери од значаја, а посебно се 

не мора подударати са пројекцијом потрошње у периоду који следи, а који ће сасвим 

извесно одударати и од једне и од друге цифре. Но, како је циљ наручиоца да у 

потпуности транспаретно, јасно и недвосмислено предочи заинтересованим лицима 

предметну документацију ће сасвим извесно извршити усклађивање количина кроз 

измену исте, посебно из разлога како не би изазивао ни најмање забуне и нејасноће у 

том смислу. 

 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 05/19 

 

 

Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа 


