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Број:8413/3-1 
Датум: 30.11.2015. 
Место: Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о 
покретању jaвне набавке мале вредности, број 8413 од 05.11.2015. године. Решења о 
именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8413/1 у складу са Чланом 
54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8413/3 од 
25.11.2015. године , објављен у складу са чланом 57. Закона дана 25.11.2015. године, на 
Порталу УЈН и сајту Наручиоца. 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1119/2015 
 

НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ 
 ОРН: 3171150 - Електрични кондезатори 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 27.11.2015. 
године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следеће питање; 

 

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

1. Извод из Питања: 
 

''... На основу решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности број. 07-00-02350/2010-03 од 18.05.2012. године, молимо Вас да доставите информацију 
о процењеној вредности јавне набавке ...? '' 
 

Одговор на питање: 
 
Комисија у свом раду, поступајући на захтев за појашњење, не улазећи у садржину наведеног 
Решења и исто није познато члановима комисије, на које се позива Заинтересовано лице доноси 
Одлуку да објави процењену вредност у предметној јавној набавци и поред регулативе Члана 61. 
Став. 2 Закона где је прописано да Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне 
набавке а све у циљу недвосмисленог обезбеђења начела јавних набавки. 
 

Процењена вредност предметне јавне набавке је : 600.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом 
захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет 
страни Наручиоца. 
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