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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-142/20-015/3 

09.03.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

6/2020 (1.1.13у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

6/2020 (1.1.13 у Плану јавних набавки) Добра: Набавка електричне енергије по партијама, 

ОРН 09310000 -електрична енергија, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 

дана 06.03.2020., године, којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке ел. енергије број 

6/2020 и потребно нам је додатно појашњење које се односи на мерна места (ед бројеве) који 

су обухваћени овогодишњом набавком.  

 Наиме,  у оквиру спецификације за јавну расвету, нисте навели ед број 16709557 MOŠE 

PIJADE BB ČAČALICA, а који се тренутно налази на вашем комерцијалном уговору.  

 У оквиру списка ед бројева за црпне станице пријавили сте, између осталог,  два ед броја и 

то:   

17278479 - CRPNA STANICA CS-5-Bate Bulića и 17278487-CRPNA STANICA CS-6-Rade 

Slobode bb.  

Потребно нам је додатно објашњење да ли су ово нови ед бројеви које пријављујете, обзиром 

да су ова два мерна места (исте адресе мерног места) одјављени у нашој бази 30.04.2019. 

године.  

 ОДГОВОР: 

Наручилац је додао мерно место ед број 16709557 MOŠE PIJADE BB ČAČALICA у прилогу 

конкурсне документације ''Мерна места јавне расвете''. 

Поменута мерна места ед бројева за црпне станице 17278479 - CRPNA STANICA CS-5-Bate 

Bulića и 17278487-CRPNA STANICA CS-6-Rade Slobode bb ,тренутно су обухваћена уговором 

код  другог снабдевача, мерна места су активна и треба да буду сада обухваћена уговором за 

црпне станице. 

 



 

Измењена конкурсна документација биће посебно објављена. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
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