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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  2484/2 
27.05.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.3.3/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
по партијама ЈН МВ 1.3.3/2020- Електрорадови  са испоруком материјала за 
инвестиције и одржавање ТПС, ОРН 45311200 - Електро-монтажни радови,  
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 26.05.2020. године у 19,28 
часова којим тражи одговор на следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ 1. 
Имамо жељу да учествујемо у јавној набавци радова – Електрорадови са испоруком 
материјала за инвестиције и одржавање ТПС, ЈН МВ 1.3.3/2020, али да бисмо 
доставили одговарајућу и прихватљиву понуду, потребна су нам нека појашњења 
Конкурсне документације:  
1.На страници 4/81 Конкурсне документације, у одељку И ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
стоји: ”Предметна јавна набавка је обликована по партијама:  
1)Партија 1- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање 
ТПС, ОРН 45311200- Електро-монтажни радови-процењена вредност ове партије 
износи  1.000.000,00 динара без ПДВ  
2)Партија 2- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање 
ТПС, ОРН 45311200 - Електро-монтажни радови-процењена вредност ове партије  
износи 1.000.000,00 динара без ПДВ.”  
На страницама 7/81-21/81 Конкурсне документације, у одељку ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВОЂЕЊА, налазе се предмери радова за изградњу ТПС у 2020/2021. години за 7 
објеката, при чему нема никаквих напомена о подели спрецификације на партије.  
Наше питање: Да ли је јавна набавка подељена на партије, или не? Ако јесте, који део 
спецификације радова припада којој партији? Ако није, која је процењена вредност 
јавне набавке – 1,000,000.00 или 2,000,000.00 РСД? 
 
 
ОДГОВОР 1: 
Нараучилац је јавну набавку поделио у 2 партије које су планом јавних набавки 
назване исто са различитим роковима спровођења. 
 
Покренута је само 1. партија  Електро радови са испоруком материјала за 
инвестиције и одржавање ТПС, што се види на странама (1. 5. 27. 38. 41. 43. 48. 
70. 72. 73. 74. и 75.) конкурсне документације.  Вредности набавке - 1. партије  је 
1.000.0000,00 динара, што се види на страни 4. конкурсне документације. 
Такође је и на смаом Порталу јавних набавки у делу „Остале информације“, наведено 
да се 2. партија покреће у новембру месецу 2020. године. 
 
           Ово појашњење  у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВЕРДНОСТИ 
 


