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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 4/2015 –Радови на 

изградњи магистралног цевовода Врхпоље – Горња Трешњица 

 

Дана 27.07.2015.године, Наручилац ЈКП „Стандард“ Љубовија, у отвореном поступку јавне 

набавке бр.4/2015 – Радови на изградњи магистралног цевовода Врхпоље - Горња Трешњица, 

примио је питање потенцијалног Понуђача. 

 

Наиме, питање које је постављено је:  

 

„Након обавезног обиласка пројектоване трасе цевовода и накнадног детаљног обиласка 

терена, добили смо информацију да су уговорени радови на изградњи оптичких каблова целом 

дужином трасе новопројектоване восдоводне мреже положајно у непосредној близини. Наше 

питање гласи – да ли се може копати шири ров и обе инсталације паралелно радити у истом 

рову у смислу смањења обима земљаних радова и појефтињења обе инвестиције?“. 
 

Поступајући по примљеном питању и сугестији потенцијалног понуђача, Наручилац у смислу 

члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) одговара потенцијалном 

Понуђачу, те одговор и појашњење објављује на порталу Управе за јавне набавке, као и на свом 

сајту и то на следећи начин: 

 

Наручилац има посредна сазнања да ће се током 2015. године изводити радови од стране 

инвеститора Телеком Србија и то на релацији Врхпоље у Љубовији – Бајина Башта, а све то 

ради отклањања последица поплаве која је задесила западну Србију током 2014.године. 

Међутим, Наручилац ЈКП „Стандард“ Љубовија нема никаквих других сазнања о том 

инвестиционом објекту Телекома, не располаже информацијом ко је извођач радова, нити 

куда се простире пројектована траса тог објекта, тако да о томе нема ни сазнања, а ни 

легитимитет да било шта коментарише нити појашњава. Што се пројекта магистралног 

цевовода за водовод тиче, који је предмет јавне набавке ЈН 4/2015, он не садржи нити 

подразумева било какву заједничку инвестицију са неким другим инвеститором, извођење 

заједничких радова или слично, тако да је планирање тако нечег од стране било ког 

потенцијалног понуђача крајње беспредметно, посебно имајући у виду чињеницу да никада 

нису ни вођени разговори између инвеститора на ту тему. Обим земљаних радова је дат у 

предмеру у конкурсној документацији и као такав се сходно јавној набавци мора извршити, 

те тако треба и калкулисати приликом сачињавања понуде. 

 

Нвала на разумевању. 

 

С Поштовањем. 

 

У Љубовији, дана 28.07.2015.године 

                                                                                        ЈКП „Стандард“ Љубовија 

                                                                                                 члан комисије 

                                                                                            Дарко Митровић  с.р.                   


