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ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.6/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 05.05..2015. године у 9,46 часова којим тражи 
одговор на следеће питање: 
  
Молим Вас за појашњење по ЈН ОП ОС 1.1.6/2015: 
 

-       На основу решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности бр.. 07-00-02350/2010-03 od 18.05.2012. г., молимо Вас да 
нам дате информацију о процењеној вредности за следеће јавне набавке:  

              ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова 
(МРС) за потребе изградње ТС  
 
 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
Чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 
14/15) прописано је да наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне 
набавке. 
Наручилац је ипак објавио процењену вредност ЈН ОП ОС 1.1.6/2015 на страни 4. 
Конкурсне документације коју можете преузети: 
- са портала јавних набавки и  
- на интернет адреси наручиоца www.tоplifiкаcijа.rs 
Обзиром да се заинтересовано лице позвало и на решења Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр.. 07-00-02350/2010-03 
od 18.05.2012. г., чија садржина није позната члановима Комисије за јавну набавке, овај 
захтев прослеђен је на даље поступање одговорном лицу наручиоца. 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 


