
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: 2837/2 
Ваш број: 2837 
Датум: 17.05.2016. године 
Место: Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је 
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 2423 од 
11.05.2016. године и Позив за достављање понуда од 11.05.2016. 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 постављено питање. 
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.23/2016 
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности бр. ЈНМВ 1.1.23/2016 „НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА И СКЛОПОВА 
ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 17.05.2016. године, 
заведеног у ЈП Топлификацији зав. броја 2837 од 17.05.2016. године у 12:54 сати, којим 
тражи одговор на следеће питање: 
 
ПИТАЊЕ бр.1: 
Поштовани   
да ли можете да ми одговорите на које се возило односи прва табела у обрасцу број 8, 
образац структура цене , на страници бр 25  јнмв  1.1.23/2016. 
Није уписана марка и тип возила  
 
ОДГОВОР бр. 1: 
Прва табела у обрасцу број 8. Структура цена се односи на возило  „ЗАСТАВА 10“. 
Техничка грешка је откоњена, уписан је тип возила. 

 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС” 
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници www.toplifikacija.rs,  дана  17.05.2016. године. 

 
   
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 1.2.23/2016 
 
  
 


