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Појашњења у вези конкурсне документације – захтев за додатним 
информацијама - набавке добара-електричне енергије за потребе  Културног 
центра Крушевац, ЈНМВ бр.4/2020 

 
У вези постављеног питања потенцијалних понуђача која се односе на 

конкурсну документацију ЈНМВ бр.4/2020, од 18.02.2020.године, Набавка добара-
електричне енергије за потребе  Културног центра Крушевац, ЈНМВ бр.4/2020, 
у складу са чланом 63.  Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 ), у даљем тексту ЗЈН, наводимо питања и обавештавамо Вас о 
следећем: 
 
Питање број 1.  
Датум постављања питања: 18.02.2020. године  
 

“У позиву за подношење понуда нисте назначили процењену вредност јавне 
набавке добара-електричне енергије број 02/20. Имајући у виду да је процењена 
вредност јавне набавке веома битан податак, јер може одлучујуће утицати на 
одлуку понуђача да ли ће поднети  понуду или не, као и да информисање понуђача 
о процењеној вредности јавне набавке може спречити непотребно одуговлачење 
поступка, односно обуставу поступка услед подношења свих неприхватљивих 
понуда, као и излагање додатним трошковима, молимо Вас да нас обавестите о 
процењеној вредности јавне набавке.” 
 
Одговор на питање број 1.  
Датум одговора: 19.02.2020. године 
„Културни центар Крушевац као наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности добара – Набавка добара-електричне енергије за потребе  Културног 
центра Крушевац, ЈНМВ бр.4/2020. 
Културни центар Крушевац као наручилац, је дана 04.02.2020.године на Порталу 
јавних набавки објавио План ЈН Културног центра Крушевац, са свим неопходним 
подацима а која су у вези проценом вредности сваке појединачне набавке, у 
конкретном случају и набавке добара-електричне енергије за потребе  Културног 
центра Крушевац, ЈНМВ бр.4/2020, који је свим потенцијалним понуђачима 
доступан. 
 И поред јавно објављених података на Порталу јавних набавки а који су у 
вези са спровођењем поступка Набавка добара-електричне енергије за потребе  
Културног центра Крушевац, ЈНМВ бр.4/2020, достављамо вам следећи податак 
који сте тражили: 

 „Процењена вредност ове набавке је 4.833.333,оо  динара без пореза на додату 
вредност. 

 
Комисија за јавну набавку  
ЈНМВ бр.4/2020 

 
 
 
 
 


