
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:5111/3 
Ваш број: 
Датум:10.07.2015 
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-наруџбеница 5111/2 од 06.07.2015. 
године и Позив за достављање понуда 5111/3 од 06.07.2015. године, који је објављен и 
достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању и достављамо Вам појашњење у вези 
предметне јавне набавке: 
 
Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ЈНМВ 2112Н/2015 
Конкурсна документација за : Набавка воде за пиће у аутоматима, ЈНМВ 2112Н/2015 
Објављеног 06.07.2015. године на интернет страници ЈП Топлификација Пожаревац. 
  
Измена бр. 1; Измена се врши у делу конкурсне документације: 
На страни 3 од 10 kонкурсне документације стоји: 
Исправљени текст гласи: 
Фотокопију регистрације из регистра привредни субјеката АПР-а. 
 
Измена бр. 2; Измена се врши у делу конкурсне документације: 
Молимо да нам прецизирате колико апарата по наведеној набавци наручилац потражује, као и 
да ускладите конкурсну документацију са наведеним. 
Исправљени текст гласи: 
Укупан број апарата 9 
Исправљена је табела понуде. 
 
Измена бр. 3; Измена се врши у делу конкурсне документације: 
Молимо вас да прецизирате колико износи минимални рок важења понуде? 
Исправљени текст гласи: 
Минимални рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуде. 
 
Измена бр. 4; Измена се врши у делу конкурсне документације: 
Молимо вас да нам на прецизнији начин наведете рокове плаћања?молимо да нам прецизирате 
на које се тачно рокове 
Исправљени текст гласи: 
Паћање испоручених количина на основу оверених месечних рачуна у року од ___( не 
мање од 8 дана) 
 
Измена бр. 5; Измена се врши у делу конкурсне документације: 
молимо да нам прецизирате на које се тачно рокове мислили? 
Исправљени текст гласи: 
Добра која су предмет овог уговора испоручиће се несметано по накнадно достављеном 
захтеву од стране наручиоца, (минимум 3 радна дана) 
Измена бр. 6; Измена се врши у делу конкурсне документације: 
Молимо вас да ближе појасните или исправите члан 6 став 2 модела уговора? 
Исправљени текст гласи: 
У моделу уговора (члан 6) је дошло до грешке у куцању и исправљен члан гласи: 
Испоручилац се обавезује да ће наведена добра из овог уговора испоручити квалитетно 
и у свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама уговора. 
Уколико се Испоручилац не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац стиче право 
да отклони уочене недостатке на терет Испоручиоца. 

                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
      ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 

    ПОЖАРЕВАЦ 
 
 

 


