
ЈП  "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  ПОЖАРЕВАЦ 
 

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање 
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и 
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ;  производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију 
гаса 

 
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац         Web :  www.toplifikacija.rs       е-mail :  
jpt@toplifikacija.rs 
Телефони :  012/542-542 (директор) ,  012/542-785 (секретарица) ,  012/975 (дежурна служба)    Факс :  
012/542-543 
 

 
МБ :  07351682   ПИБ :  101971396   Текући рачуни :  БАНКА ИНТЕСА 160-7537-66 160-33793-62  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА   
205-12226-76   RAIFFEISENBANK   265-6310310001870-11   АИК БАНКА  105-5210093-39 105-4480-72  

Број:4393/3-1 
Датум: 18.07.2016. 
Место: Пожаревац 
  

 
 

У складу са чланом 63. став 3, закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке 
која је расписана по основу Одлуке о покретању jaвне набавке, број 4765 од 11.07.2016. 
године и Позива у поновном поступку за достављање понуда 4393/3 од 08.07.2016. године, 
који је објављен и достављен  у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо 
Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање  
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ - ОБУКА ЗАВАРИВАЧА ПО ПАРТИЈАМА 
ОРН: 80530000 Услуге стручног оспособљавања 
Партија I Обука заваривача за електролучно заваривање са полагањем атеста 
Партија II  Обука за аутогенозаваривање са атестом 
Партија III  Обука за сучеоно заваривање ПЕ цеви са атестом 
Партија IV  Обука за електроотпорно заваривање спојницама ПЕ цеви са атестом 
-  

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 15.07.2016. године електронском поштом, којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следеће питања; 
 
 

1.  Извод из Питања: 
''... Да ли су кандидати почетници или људи са претходним искуством? Уколико су почетници 
временски период обуке требао би да траје 30 радних дана...? 

 
Одговор на питање:  
Кандидати полазници обуке и стицања сертификата по партијама у предметној јавној 
набавци су лица са радним искуством односно нису почетници тако да је њима потребна 
дообука и тренинг, што је обухваћено предвиђеним бројем радних сати конкурсне 
документације и техничком спецификацијом. 
 
 
   

Одговор и појашњење по  захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за 
јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.    
 

 
 
  
 

           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  

ПОЖАРЕВАЦ 
          
`  
 


