
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац 
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и 

експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских 
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко 

система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса 
 

МБ: 07351682       ПИБ: 101971396     - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац 
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543, 
                                                e-mail: jpt@toplifikacija.rs,    www.toplifikacija.rs 

 
Наш број: 3734/2 
Ваш број:3734 
Датум: 15.05.2015. године 
Место: Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама  (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је 
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке велике вредности кроз отворени поступак бр. 1 3 
32/2015 заведене под бројем 2727/2 од 15.04.2015. године и Позив за достављање понуда 2727/5 од 
20.04.2015. године, који је објављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и 
достављамо Вам појашњење у вези предметне јавне набавке: 
 
Предмет:  Одговор на питање бр. 1. 
 
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈН ОП  1.3.32/2015 
-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну 
набавку у отвореном поступку  
бр.ЈН ОП 1.3.32./2015 „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ „КУЛА СТИГ“ 
– Бошка Вребалова „ у Пожаревцу 
 

   45234000  Радови на изградњи цевовода 
 
 

доставило је Наручиоцу  мејлом  који је послат 13.05.2015. године у 17:23 сати. Допис 
заведен под бројем  3734 дана 14.05.2015. године, којим поставља следеће питање. 

 
 У вези јавне набавке радова бр. ЈН ОП 1 3 32/2015, молимо Вас да нам додатно 
појасните односно одговорите на следеда питања 
 

 Питање бр. 1. 
 Да ли се, уместо вибро плоче за стабилизацију радова до 100 kg, довољан 
технички капацитет може доказати вибро плочом од 165 кг и вибро жабом од 64 kg ? 
 
 Одговор бр. 1. 
 
ДА, МОЖЕ СЕ ИСПУНИТИ. 
  
 Питање бр. 2. 
 Да ли се услов за довољан кадровски капацитет уместо радника грађевинске 
струке 1 извршиоц ( ВКВ, КВ ) може доказати грађевинским техничарем ( ССС IV степен 
стручне спреме )? 
 
 Одговор бр. 2. 
 
ДА, МОЖЕ СЕ ИСПУНИТИ 
 
 Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”  
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 15.05.2015. године 
 
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
  ЈН ОП 1.3.32./2015 


