
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  

Наш број: 1916/3-2 
Ваш број: 3098 од 12.05.2017. године 
Место: Пожаревац      12. мај 2017. године 
  

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке, број 1916 од 28.03.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
1916/3 од 10.04.2017. године, објављеног дана 10.04.2017. године на порталу УЈН у складу 
са Чланом 55. Закона и конкурсне дкументације , достављамо Вам појашњење и одговор у 
вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП 134/2017 
 

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

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 

ОРН: 45262300 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 04.05.2017. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 2912 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следећа питања; 
 

1.  Извод из Питања: 
''... naveli ste da je potrebno dostaviti za dokazivawe neophodnih finansijskih i poslovnih kapaciteta 
bilans uspeha za 2014,2015 i 2016. godinu, 
samim tim ste prekrsili zakon jer po zakonu rok za predavanje i dobijanje bilansa uspeha za 2016 godinu 
je 30.06.2017. godine. Molim Vas da se to ispravi u konkursnoj dokumentaciji 
moje pitanje je zasto ste to naveli i bilanse kojih godina treba priloziti za dokazivanje pomenutog 
uslova, jer za 2016 godinu mozemo priloziti samo statisticki aneks?... 

Одговор на питање:  
Да, прихватљиво је доставити статистички анекс за наведену пословну годину. 
Наручилац је имао у виду да сви обвезници, Извештаје за статистичке потребе, достављају 
Агенцији до краја фебруара наредне године. За 2016.годину према Члану 33. и 35. Закона о 
рачуновдству састављају се и достављају Извештај за статистичке и друге потребе 
(доставља се до краја фебруара текуће године за претходну годину). Извештај за 
статистичке потребе је поједностављени финансијски извештај који садржи Биланс стања, 
Биланс успеха и Статистички извештај. Тражена је 2016. година, иако се редовни 
финансијски извештај доставља до 30.јуна у циљу да се благовремено обезбеде потребни 
подаци за анализу и пројекцију неопходних капацитета за предметну јавну набавку 
 

Комисија у свом раду није разматрала наводе из предметног захтева ( мишљења, сумње) 
које не утичу на општа начела јавних набавки ефикасности и економичности, руковедећи се 
у свом раду обезбеђењу истих као и обезбеђења конкурентности, транспарентности, 
једнакости понуђача у поступку. 
 

На основу наведененог конкурсна документација остаје  неизмењена. 
 

Уједно Вас обавештавамо да одговор и појашњење биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.    
 

           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  

ПОЖАРЕВАЦ 


