
 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНМВ:  IV 04-404-2/6-2015 

Датум:   22.05.2015. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за припремање понуда за јавну 

набавку одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних 

служби, ЈНМВ број IV 04-404-2/6-2015 

 

Комисија за јавну набавку одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне 

самоуправе и јавних служби, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,  број ЈНМВ IV 04-

404-2/6-2015, је дана 20.05.2015. примила захтев потенцијалног понуђача за појашњењима и изменом 

конкурсне документације. 

 

Питање: '' Молимо Вас да нам детаљно појасните Техничке карактеристике набавке у којима се наводи 

довожење, прикључење, демонтажа и одвожење у магацин мобилиних електричних инсталација, пошто се из 

документације не може закључити шта подразумевате под истим?'' 

Одговор: '' Приликом одржавања манифестација на територији општине Нови Бечеј, потребно је обезбедити 

прикључке за напајање електричном енергијом учесника, излагача, тезги, бина, као и обезбедити расвету на 

местима која не покрива јавна расвета. Општина Нови Бечеј поседује одговарајућу мобилну опрему (разводне 

ормане, каблове, расветна тела), која се чувају у магацину, и коју је пре манифестације потребно пренети на 

терен, монтирати, повезати на одговарајуће мерно-разводне ормане и обезбедити прикључке по захтеву 

организатора манифестације. При том је комплетну инсталацију потребно покрити атестом односно потврдом 

о безбедности. По завршетку манифестације, опрема се демонтира, и враћа у магацин. Током целог трајања 

манифестације је потребно обезбедити двадесетчетворочасовно дежурство (24 часа),односно минимално 

једног радника који ће (у сарадњи са дежурним радницима локалне електродистрибуције) водити рачуна да 

опрема буде функционална, и да се манифестација одржи без проблема са напајањем електричном енергијом.'' 

Питање: '' Детаљном анализом техничке спецификације конкурсне документације предметне јавне набавке и 

увидом у тржишне вредности електро материјала који су предмет јавне набавке, утврдили смо да је вредност 

услуга знатно виша од процењене вредности те из тог основано сумњамо да ће понуђач који понуди вредност 

испод 1,5 милиона динара бити у могућности да реализује своје уговорне обавезе. Предлажемо вам да 

повећате процењену вредност набавке у процедури која ће бити у складу са Законом. Уколико не извршите 

предложене измене, обавештавамо вас да ћемо у току и након окончања овог уговора тражити детаљне 

извештаје о реализацији уговорних обавеза, као и да ћемо пратити пренос средстава посредством Управе за 

трезор Министарства финансија Републике Србије од свих корисника буџета ка понуђачу потписнику уговора 

као и основ трансакције. '' 

Одговор: '' Наручилац је приликом израде Плана Јавних набавки Општине Нови Бечеј утврдио процењену 

вредност предметне набавке на основу увида у актуелне цене понуђача на тржишту добара и услуга, као и на 

основу истоврсних уговора из претходних година, те сматра да не постоји оправдана потреба за повећањем 

процењене вредности предметне набавке.'' 

 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и интернет 

страници Наручиоца.              

                                                                                           Комисија: 

            _______________________ 
                        Трифун Станковић 

 
 


