
 

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: 7511 /2 
Ваш број: 
Датум: 08.10.2015 
Место: Пожаревац 
 Kомисија је разматрајући приспела питања по допису-питању 1, заводног броја 
7410 од 06.10.2015 године и дописа-питања 2, заводног броја 7511 од 07.10.2015 
констатовала је следеће: 
 

У складу са чланом 63.(став 2) закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је 
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1.1.10-2/2 од 
02.10.2015. године и Позив за достављање понуда од 02.10.2015. 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 постављена питање . 
 
Детаљније, додатне информације и одговори на допис за ЈНМВ 1.1.10-2/2015 
-Заинтересовано лице  је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности 

бр.ЈНМВ 1.1.10-2/2015 „ Набавка горива и ТНГ"-поновљени поступак. 

-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 07.10.2015. године,заводног 
броја 7410, којим тражи одговор на Постављена питања: 
 

Питање бр 1: 
  Молимо вас да размотрите могућност измене конкурсне документације: 
1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде-меница; Предлог-избрисати.  
Одговор на Питање 1: 
На ваша питања 1,2,3 одговор је да се одустаје од финансијских обезбеђења, али се 
одбија могућност авансног плаћања и у том смислу ће бити коригована конкурсна 
документација. 
 
Питање бр 2: 
2) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла-меница; Предлог-избрисати  
Одговор на Питање 2: 
На ваша питања 1,2,3 одговор је да се одустаје од финансијских обезбеђења, али се 
одбија могућност авансног плаћања и у том смислу ће бити коригована конкурсна 
документација. 
 
Питање бр 3: 
3)Измене прилога 9-Изјава Понуђача-брисати чланове 6 и 7.  
Одговор на Питање 3: 
На ваша питања 1,2,3 одговор је да се одустаје од финансијских обезбеђења, али се 
одбија могућност авансног плаћања и у том смислу ће бити коригована конкурсна 
документација. 
 
Питање бр 4: 
4) Измена члана 2. Модел уговора- и ту да су цене фиксне и да се не могу мењати у току 
трајања уговора.  
Predlažemo izmenu:  “Цене нафтних деривата, друге робе и услуга утврђују се одлукама 
Продавца у складу са  кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.  
Испоручене нафтне деривате, другу робу и услуге Продавац ће фактурисати Купцу по цени која 
важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања нафнних деривата, друге робе и услуга 
од стране Купца на бензинским станицама Продавца“ 
Одговор на Питање 4: 
Прихвата се сугестија и конкурсна документација се мења у Моделу Уговора (Члан 2) и да 
ће гласити као што је предложено у вашим питањима и предлозима. 



 

“Цене нафтних деривата, друге робе и услуга утврђују се одлукама Продавца у складу са  
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.  
Испоручене нафтне деривате, другу робу и услуге Продавац ће фактурисати Купцу по цени која 
важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања нафнних деривата, друге робе и услуга 
од стране Купца на бензинским станицама Продавца“ 
 
 
5) Измена члана 5. Модела уговора.  
Одговор на Питање 5: 
Такође је усвојена и примедба и конкурсна документација се мења у том смислу у Моделу 
Уговора (члан 5)  
 
 

Комисија је сходно члану 63. став 5. ЗЈН (Сл.гл РС.68/2015) Променила рок отварања: 

Рок за достављање понуда је био 13.10.2015. године до 10:00 сати  

Нови рок за подношење понуда је 19.10.2015. године до 10:00 сати.  

 

Јавно отварање понуда за ЈНМВ 1.1.10.-2/2015 – "Набавкa горива и ТНГ"- 
Поновљени поступак 

уз присуство овлашћених представника понуђача, биће спроведено 19.10.2015. 

године у 11:00 сати.  

 

Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација” 

Пожаревац и порталу јавних набавки дана 08.10.2015. године Комисија за јавне набавке ЈН 

МВ 1.1.10/2015.  

 
  

 
   
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
  
 


